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RESUMO 

 

MONTEIRO FILHO, A. Modulação do óxido nítrico no choque séptico: estudo 
experimental dos efeitos hemodinâmicos e inflamatórios do tratamento com doador 
de óxido nítrico (nitroprussiato) e inibidor da enzima óxido nítrico sintase induzida 
(1400W) em suínos submetidos ao choque séptico. [Nitric oxide modulation in septic 
shock: experimental study of hemodynamic and inflammatory effect of nitric oxide 
donor (nitroprusside) and nitric oxide inducible enzyme inhibitor (1400W) in swine of 
with septic shock]. 2011. 151 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

Introdução: Apesar de todos os esforços, as taxas de mortalidade na sepse ainda 

são inaceitavelmente altas, por isso, é importante a busca por novos tratamentos. O 

óxido nítrico tem um papel fundamental na fisiopatologia da sepse e sua modulação 

poderia ser uma alternativa de tratamento para algumas das complicações 

hemodinâmicas, de perfusão tecidual e inflamatórias desta síndrome. Objetivos: 

Avaliar o efeito do nitroprussiato e do inibidor da iNOs (1400W) nos parâmetros 

hemodinâmicos, de perfusão tecidual e na inflamação, em modelo experimental de 

choque séptico. Métodos: Utilizou-se 20 suínos anestesiados e monitorados através 

do cateter de artéria pulmonar, cateter de tonometria e cateter de artéria femoral. 

Eles foram randomizados e tratados da seguinte maneira. Sham - somente 

anestesia; Choque - anestesia, infusão de bactérias (E.coli, 4,5x109ufc/mL) e 

tratamento padrão (fluidos e noradrenalina, guiados pela PVC, PAM e SvO2); 

NO/iNOs – mesmos tratamentos do Choque, associado ao tratamento específico 

com nitroprussiato  e inibidor da iNOs. Foram avaliados parâmetros hemodinâmicos, 

de perfusão tecidual, ventilatórios, gasométricos e inflamatórios a cada 1 hora, a 

partir do Tbasal até 240 minutos. Resultados: Verificou-se alterações clínicas 

características da sepse, após a infusão de bactérias, como taquicardia, hipotensão 

arterial, depressão miocárdica, hipertensão pulmonar, aumento do lactato, 

comprometimento da perfusão tecidual regional e indução das citocinas pró-

inflamatórias. A administração do nitroprussiato associado ao inibidor da iNOs ao 

grupo NO/iNOs, promoveu melhora significante em relação ao grupo Choque, com 

aumento do IC (6,0 ±  1,9 vs 4,1 ± 2,3 e p<0,024), da FE (31 ± 13 vs 17 ± 6 e 

p<0,001), do ITSVE (30 ± 8 vs 20 ± 9 e p<0,026) e do IVS (35 ± 13 vs 24 ± 11 p< 

0,033) e diminuição da PAP (40 ± 6 vs 48 ± 6 p<0,001) e do IRVP (460 ± 148 vs 906 

± 405 p<0,001). A perfusão tecidual melhorou, com diminuição do PCO2 intestinal 



 

(83 ± 11 vs 94 ± 16 p<0,041), diferença entre o PCO2 intestinal/ arterial (38 ± 8 vs 55 

± 27 e p< 0,039) e aumento do pH intestinal (7,07 ± 0,06 vs 6,99 ± 0,09 p< 0,032), 

SvO2 (79 ± 6 vs 65 ± 12 p<0,002) e DU (167 ± 89 vs 66 ± 45 p<0,001). Houve 

melhora da SaO2 (97 ± 2 vs 93 ± 7 p< 0,027) e da IL1-β (340 ± 147 vs 1306 ± 238 e 

p< 0,001).Discussão: o tratamento proposto melhorou a função cardíaca, 

oxigenação, perfusão tecidual e inflamação sem apresentar efeitos adversos. 

Conclusão: O modelo proposto foi representativo da sepse clínica e o tratamento 

com nitroprussiato e inibidor da iNOs melhorou a função do miocárdio, a 

hemodinâmica pulmonar, a perfusão tecidual e modulou a resposta inflamatória 

 

 

Palavras-chave: Sepse. Óxido nítrico. Modelo experimental. Tratamento da sepse. 

Perfusão tecidual. 

 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 

MONTEIRO FILHO, A. Modulation of nitric oxide in septic shock: an experimental 
study of hemodynamic and inflammatory effects of treatment with nitric oxide donor 
(nitroprusside) and inducible nitric oxide synthase enzyme inhibitor (1400W) in pigs 
subjected to septic shock. [Modulação do óxido nítrico no choque séptico: estudo 
experimental dos efeitos hemodinâmicos e inflamatórios do tratamento com doador 
de óxido nítrico (nitroprussiato) e inibidor da enzima óxido nítrico sintase induzida 
(1400W) em suínos submetidos ao choque séptico]. 2011. 151 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

Introduction: Despite all efforts, the mortality rates in sepsis are still unacceptably 

high, so it is important to search for new treatments. Nitric oxide plays a key role in 

the pathophysiology of sepsis and its modulation could be an alternative treatment 

for some hemodynamic, tissue perfusion and inflammatory complications of this 

syndrome. Objectives: Evaluate the effect of nitroprusside and iNOs inhibitor 

(1400W) on hemodynamic, tissue perfusion and inflammation parameters, in an 

experimental model of septic shock. Methods: We used 20 anesthetized pigs and 

monitored them via the pulmonary artery catheter, tonometry catheter and the 

femoral artery catheter. They were randomized and treated as follows. Sham - 

anesthesia only; Shock - anesthesia, infusion of bacteria (E.coli, x109ufc/mL 4.5) and 

standard treatment (fluids and norepinephrine, guided by CVP, MAP and SvO2) 

NO/iNOs - same treatments of Shock, associated to specific treatment with iNOs 

inhibitor and nitroprusside. We evaluated hemodynamic, tissue perfusion, ventilation, 

blood gas and inflammatory parameters every 1 hour from Tbasal up to 240 minutes. 

Results: There were clinical changes typical of sepsis, after the infusion of bacteria, 

such as tachycardia, hypotension, myocardial depression, pulmonary hypertension, 

increase of lactate, impairment of regional tissue perfusion and induction of pro 

inflammatory cytokines. The administration of nitroprusside associated with the iNOs 

inhibitor to the NO/iNOs group, caused a significant improvement in relation to the 

Shock group, with increase of CI (6.0 ± 1.9 vs. 4.1 ± 2.3 p <0.024), EF (31 ± 13 vs 17 

± 6 p <0.001), LVSWI (30 ± 8 vs 20 ± 9 p <0.026) and SVI (35 ± 13 vs 24 ± 11 p 

<0.033) and decrease of PAP (40 ± 6 vs 48 ± 6 p <0.001) and PVRI (460 ± 148 vs 

906 ± 405 p <0.001). The tissue perfusion improved, with a decrease of intestinal 

PCO2 (83 ± 11 vs 94 ± 16 p <0.041), intestinal/arterial PCO2 gap (38 ± 8 vs 55 ± 27 p 



 

<0.039) and increase of intestinal pH (7.07 ± 0.06 vs 6, 99 ± 0.09, p <0.032), SvO2 

(79 ± 6 vs 65 ± 12 p <0.002) and urinary output (167 ± 89 vs 66 ± 45 p <0.001). 

There was improvement in SaO2 (97 ± 2 vs 93 ± 7 p <0.027) and IL1-β (340 ± 147 

vs. 1306 ± 238 p <0.001). Discussion: The proposed treatment improved cardiac 

function, oxygenation, tissue perfusion and inflammation without producing adverse 

effects. Conclusion: The proposed model was representative of clinical sepsis and 

the treatment with nitroprusside and iNOs inhibitor improved myocardial function, 

pulmonary hemodynamics, tissue perfusion and modulated the inflammatory 

response 

 

 

Keywords: Sepsis. Nitric oxide. Experimental model. Treatment of sepsis. Tissue 

perfusion 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A sepse grave e o choque séptico são uma das principais causas de 

mortalidade, principalmente entre idosos, imunossuprimidos e pacientes críticos 

(BONE et al., 1992; VINCENT et al., 2006). É uma síndrome freqüente, que 

consome muitos recursos financeiros e causa tantas mortes quanto o infarto agudo 

do miocárdio (ANGUS et al., 2001). Pacientes que desenvolvem sepse durante a 

internação apresentam um prognóstico pior, se comparado aos que não a 

desenvolvem, mesmo que ambos tenham o mesmo escore de gravidade de doença 

durante admissão nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). De fato, a taxa de 

mortalidade na UTI está diretamente associada ao número de pacientes com sepse 

(VINCENT et al., 2006). 

Apesar de recentes avanços nas estratégias terapêuticas, como a 

identificação e tratamento precoces de pacientes em sepse, aumentarem a 

sobrevida nesta síndrome, o choque séptico ainda é a maior fonte de morbidade e 

mortalidade nas UTIs. Diante disso, a busca por um completo entendimento da 

fisiopatologia desta síndrome, possibilitando o desenvolvimento de novas terapias, 

ainda é questão de grande interesse no meio científico (BUWALDA; INCE, 2002; 

PINSKY; PAYEN, 2005; SCHORR, 2009). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

A seguir será apresentada uma revisão da literatura sobre os tópicos mais 

importantes para o completo entendimento da proposta do presente estudo. 

 

 

2.1 DEFINIÇÃO E FISIOPATOLOGIA DA SEPSE E DO CHOQUE SÉPTICO 

 

 

A sepse é a resposta inflamatória sistêmica (SIRS) decorrente de um 

processo infeccioso. De acordo com a definição clássica, esta resposta é confirmada 

através da presença dois ou mais dos seguintes sinais clínicos: taquicardia, 

taquipnéia, febre ou hipotermia, leucocitose, leucopenia ou desvio à esquerda, sem 

outra causa conhecida que explique estas alterações. Ela pode evoluir para a sepse 

grave, que é a sepse somada a hipotensão arterial sistêmica, sinais de hipoperfusão 

tecidual (acidose lática, oligúria, alteração do estado mental, etc. e/ou disfunção 

orgânica, ou para o choque séptico, que é a sepse grave com hipotensão arterial 

sistêmica refratária à fluidoterapia, com sinais de hipoperfusão tecidual e/ou 

disfunção orgânica. Por fim, pode ocorrer a síndrome da disfunção de múltiplos 

órgãos (SDMO), fase final em que ocorre a falência progressiva dos órgãos e morte 

(BONE et al., 1992). 

A sepse pode ser dividida em duas fases, de acordo com as características 

hemodinâmicas dos pacientes afetados. A fase hiperdinâmica é caracterizada por 

aumento ou manutenção do débito cardíaco, vasodilatação periférica, hipovolemia 

absoluta ou relativa, disfunção miocárdica e distribuição irregular do fluxo sanguíneo, 

resultando em comprometimento da perfusão tecidual (FINK et al., 2005; PINSKY; 

PAYEN, 2005; CASSERLY; READ; LEVY, 2009; JONES; PUSKARICK, 2009). 

A fase tardia ou hipodinâmica representa uma progressão da doença, com 

prejuízo grave da perfusão tecidual e estabelecimento de hipóxia e lesão tecidual 

irreversível, havendo profunda disfunção orgânica e falência progressiva dos órgãos. 

Ocorre hipotensão refratária ao tratamento, devido principalmente: ao baixo débito 

por disfunção miocárdica; à diminuição da responsividade endotelial aos 

vasoconstritores; à diminuição do retorno venoso e estase sanguínea e à perda de 

volume pelo aumento de permeabilidade vascular (NDUKA; PARRILLO, 2009). 
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A definição clássica da sepse foi importante para organizar a terminologia, 

diminuindo a confusão gerada pela utilização de nomes diversos para a mesma 

doença, e para definir melhor as síndromes clínicas sepse e choque séptico, 

permitindo o estabelecimento de diagnóstico e prognóstico mais precisos, além de 

melhor padronização para realização e interpretação de estudos relacionados ao 

tema, como a avaliação de novas terapias. Porém, ela se baseia em parâmetros 

clínicos inespecíficos e, com a evolução do entendimento da fisiopatologia desta 

síndrome, foi constatado que estes parâmetros são muitas vezes insuficientes para 

o estabelecimento de um diagnóstico e prognóstico preciso e precoce, ou como 

critério de entrada para um grupo de teste de novos medicamentos (ABRAHAM et 

al., 2000; VINCENT; BYL, 2000; CARLET et al., 2001; LEVY et al., 2003). 

De fato, supõe-se que o insucesso de diversos estudos que testaram novas 

terapias para tratar a sepse, tenha ocorrido devido à escolha inadequada dos 

pacientes, baseada somente nos parâmetros clínicos. Acredita-se que a avaliação 

de parâmetros inflamatórios, bioquímicos e genéticos possibilite uma melhor 

caracterização da sepse no indivíduo, com melhor estratificação dos pacientes, para 

o estabelecimento de tratamentos específicos e mais efetivos, além de permitir 

determinação de melhores índices prognósticos (ABRAHAM et al., 2000; VINCENT; 

BYL, 2000; CARLET et al., 2001; LEVY et al., 2003; VINCENT; MARTINEZ; SILVA, 

2009). 

Os parâmetros inflamatórios na sepse estão relacionados às diversas 

substâncias com ação nas células do sistema imune, produzidas por células do 

próprio sistema imune, hepatócitos, células endoteliais, entre outros, em resposta ao 

dano tecidual. As mais importantes são as citocinas TNF-α, IL-1, IL-6, IL-10, as 

proteínas de fase aguda (C-reativa, pró-calcitonina, elastase e neopterina) e outras 

substâncias inflamatórias como as prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, 

óxido nítrico, fator ativador de plaquetas, etc. As citocinas são fundamentais na 

fisiopatologia da sepse, porém a interação entre elas é complexa e o papel exato de 

cada uma nesta síndrome não está completamente esclarecido. Podem servir como 

marcadores da sepse, bem como ajudar a avaliar a efetividade do tratamento, já que 

o aumento sustentado de algumas, possui correlação com mau prognóstico 

(MARSHALL et al., 2003; MARSHALL; CHARDONNEY; GONZALEZ, 2008; 

VENTETUOLO; LEVY, 2008; NDUKA; PARRILLO, 2009). 
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2.2 A SEPSE E A PERFUSÃO TECIDUAL 

 

 

Na sepse, cada órgão ou região afetada, responde hemodinamicamente de 

maneira diferente, portanto, o fluxo sanguíneo pode variar consideravelmente, tanto 

de um órgão para outro, quanto em diferentes regiões de um mesmo órgão. As 

diferenças de fluxo regional são reguladas sistêmica e principalmente localmente. A 

regulação local deste fluxo depende tanto da demanda metabólica do tecido 

perfundido, quanto da capacidade de auto-regulação, em resposta às mudanças do 

fluxo global. A preservação ou não desta capacidade pode determinar o grau de 

suscetibilidade de cada tecido às repercussões da sepse (BATERMAN; SHARPE; 

ELLIS, 2003; TRZECIAK, 2007). Existem na verdade, regiões que são 

particularmente afetadas durante o choque séptico, notadamente a região 

esplâncnica, pois o fluxo que normalmente a perfundiria é desviado para outras 

regiões, consideradas mais importantes, tais como o cérebro e o coração (PINSKY; 

PAYEN, 2005). 

Além da redistribuição do fluxo sanguíneo global, a região esplâncnica pode 

sofrer injúria devido às alterações microcirculatórias, com redistribuição do fluxo 

microvascular entre as camadas da parede do intestino por exemplo. Na sepse, 

podem ocorrer também, distúrbios metabólicos celulares relacionados ao 

aproveitamento do oxigênio e produção de energia, nas mitocôndrias. Já foram 

relatadas diversas alterações do intestino secundárias ao choque endotóxico 

experimental e à sepse, como o aumento da PrCO2 e da produção de lactato da 

mucosa, o aumento da morte celular e desarranjo das camadas, com consequente 

perda da função protetora e ainda, aumento da permeabilidade por destruição das 

estruturas de ligação intercelulares (PITTNER et al., 2003; GARRIDO et al., 2005; 

SIEGEMUND et al., 2005, 2007; ALMAC et al., 2006; RAHAL et al., 2009). Suspeita-

se que estas alterações possam contribuir grandemente para a evolução da doença 

e o desenvolvimento da SDMO, pois permitem que haja translocação das bactérias 

ou produtos bacterianos do lúmem intestinal, para a mucosa intestinal, linfonodos e 

corrente sanguínea, perpetuando a injúria séptica (ALMAC el al., 2006; CRUZ-JR et 

al., 2006). 

Diversos são os fatores responsáveis pela disfunção microcirculatória no 

choque séptico, entre eles: a obstrução do fluxo microvascular por microtrombos, 
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formados a partir da ativação da cascata de coagulação e deposição de fibrina; a 

obstrução secundária ao edema intersticial; a diminuição da capacidade de 

deformação eritrocitária, dificultando a sua passagem pela microcirculação; o 

aumento da ativação e adesão leucocitária às células endoteliais e a própria 

disfunção endotelial vasomotora, com hiporresponsividade aos vasoconstritores, 

tanto endógenos quanto exógenos. Foi proposto também, que ocorreria constrição 

vascular capilar, com desvio de fluxo sanguíneo de determinadas unidades da 

microcirculação de alguns órgãos, notadamente os da região esplâncnica. Este fluxo 

sanguíneo seria desviado para regiões mais importantes em relação à preservação 

imediata da vida, porém, causaria um déficit de O2 ou disóxia naquelas regiões de 

onde ele é desviado (BUWALDA; INCE, 2002; SPRONK; ZANDSTRA; INCE, 2004; 

LUNDY; TRZECIAK, 2009). 

Sugere-se que na região esplâncnica, existam concentrações maiores de 

unidades microcirculatórias mais suscetíveis à hipóxia, principalmente por causa de 

particularidades nas propriedades reológicas e restritivas do endotélio que a 

compõe, sendo chamadas de unidades fracas da microcirculação. Em face da 

suscetibilidade às alterações geradas pelo choque séptico, estas unidades 

permaneceriam sem fluxo sanguíneo, ou seja, o sangue rico em O2 seria desviado 

da microcirculação, passando diretamente das arteríolas para as vênulas, o que 

explicaria a baixa taxa de extração de O2 tecidual em locais com suspeita de haver 

grande concentração destas unidades, tal como a região esplâncnica (BUWALDA; 

INCE, 2002; KLIJN et al., 2008). 

É neste contexto que a avaliação da microcirculação se torna importante, 

pois, de acordo com teoria atual, a sepse é, ao menos em parte, uma doença da 

microcirculação (SPRONK; ZANDSTRA; INCE, 2004; KLIJN et al., 2008). E ainda, 

as alterações microcirculatórias são o principal fator contribuinte para o 

desenvolvimento da falência múltipla de órgãos, tendo inclusive efeito prognóstico 

(SARK et al., 2004; VINCENT; DE-BACKER, 2005; DE-BACKER; ORTIZ; 

SALGADO, 2010). 

Sabe-se que, uma das principais funções do sistema circulatório é levar O2, 

ligado a hemoglobina, do pulmão aos tecidos e carrear, para órgãos responsáveis 

pela excreção, substâncias tóxicas produzidas durante o metabolismo tecidual. Esta 

troca ocorre por difusão e sempre em nível da microcirculação. Como no paciente 

com sepse grave, a microcirculação fica precoce e intensamente comprometida, 
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sobretudo na região mesentérica, a mensuração deste fluxo microcirculatório se 

torna um dos pontos centrais de monitorização (BATERMAN; SHARPE; ELLIS, 

2003; TRZECIAK et al., 2007; BOERMA, 2009). 

 

 

2.3 TRATAMENTO DO CHOQUE SÉPTICO 

 

 

O tratamento do choque séptico consiste, basicamente, em debelar o foco 

infeccioso e controlar a disfunção orgânica associada. As maneiras pelas quais isto 

pode ser conseguido são motivo de intenso estudo e, apesar de grandes avanços 

terem sido obtidos nesta última década, ainda hoje não há um tratamento único e 

padronizado, capaz de melhorar a sobrevida em todos os casos. O que existe de 

fato é um conjunto de tratamentos e de estratégias para guiá-los, porém muito ainda 

precisa ser feito para que a sobrevida nesta síndrome melhore de maneira 

significante.  

Algumas das estratégias mais utilizadas hoje são: a administração de 

antibioticoterapia de amplo espectro precocemente, até que exames de cultura e 

sensibilidade possam guiar melhor a escolha; correção precoce das disfunções 

hemodinâmicas e de perfusão tecidual, guiadas não só por parâmetros 

hemodinâmicos, mas também pelos de perfusão e oxigenação tecidual (RIVERS et 

al., 2001); o controle dos focos de infecção, realizando inclusive excisão cirúrgica de 

tecidos infectados e/ou necrosados; controle estrito da glicemia; estratégias de 

ventilação protetoras; uso de corticóides em baixas doses e proteína C ativada 

recombinante, quando necessários. (DELLINGER et al., 2008; SCHORR, 2009). 

Muito ainda precisa ser feito para que estas estratégias sejam corretamente 

utilizadas e popularizadas, melhorando a qualidade do tratamento da sepse nos 

mais diversos locais (SCHORR, 2009). Mas, sabe-se que uma parcela significativa 

dos pacientes não apresenta boa evolução, a despeito da aplicação meticulosa de 

tais estratégias (LUNDY; TRZECIAK, 2009). É neste contexto que a busca por novas 

formas de tratamento e, sobretudo, de avaliação do tratamento nestes pacientes, 

ganhou força, notadamente, as técnicas de avaliação de perfusão tecidual. Entre 

estas, destacam-se as técnicas de visualização direta da microcirculação a 

estimativa de perfusão tecidual através do PrCO2 ou a mensuração do PO2 tecidual 
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(DE-BACKER; CRETEUR; PREISER, 2002; ALMAC et al., 2006; CRUZ-JR et al., 

2006; BUCHELE; OSPINA; TASCON; DE-BACKER, 2007; BOERMA, 2009). Todas 

ampliaram de forma significativa o conhecimento científico a respeito da 

fisiopatologia da sepse (BOERMA, 2009; NENCIONI; TRZECIAK; SHAPIRO, 2009). 

Essas novas técnicas de avaliação permitiram testar a efetividade de novos 

tratamentos, além de ajudar na monitorização dos doentes. Associou-se alguns 

destes parâmetros, inclusive, a sobrevida. (SARK et al., 2004; INCE, 2005; 

VINCENT; DE-BACKER, 2005; KLIJN et al., 2008). 

Observou-se que alguns vasodilatadores foram capazes de melhorar o fluxo 

capilar, estimulando a abertura e recrutamento da microcirculação comprometida, 

com aumento da pressão do fluxo e do hematócrito capilar. Esta melhora do fluxo 

capilar se correlacionou com a recuperação e diminuição da ocorrência de SDMO 

nos pacientes sépticos. Alguns dos agentes que já foram testados com este 

propósito foram: o óxido nítrico (NO), a pentoxifilina, a N-acetil-cisteína (NAC), a 

prostaciclina (PGI2) e o nitroprussiato (BUWALDA; INCE, 2002; LUNDY; TRZECIAK, 

2009). 

O NO é produzido, sob condições fisiológicas, por estímulo da enzima óxido 

nítrico sintase constitutiva, produzida principalmente pelas células endoteliais. Ele 

regula o tônus vascular e inibe a agregação plaquetária, e sua liberação é controlada 

pela pressão do fluxo sanguíneo sobre as células endoteliais (MONCADA; PALMER; 

HIGGS, 1991; MURRAY; WYLAM; UMANS, 2000). Porém, a endotoxemia resulta na 

estimulação, mediada por citocinas, da produção da enzima óxido nítrico sintase 

induzida (iNOs) pelos macrófagos, hepatócitos, células cardíacas e, em especial, 

pelas células da musculatura lisa vascular. O NO, em excesso, ocasiona perda da 

responsividade à noradrenalina, com diminuição do tônus e perda da capacidade da 

auto-regulação endotelial (ZHANG et al., 1997; VINCENT; SZABO; PREISER, 2000; 

BUWALDA; INCE, 2002; SPRONK et al., 2002). 

Portanto, a hipotensão refratária, característica no choque séptico, pode ser 

causada pelos efeitos vasculares da ativação da iNOs e consequente produção 

maciça de NO. Mas a produção, a partir da iNOs, é muito heterogênea, podendo 

levar a um comprometimento da microvasculatura de algumas regiões. Por isso, 

especula-se que alguns locais apresentariam fluxo sanguíneo normal ou aumentado 

enquanto outros, hipoxemia, com desvio do fluxo e fechamento da microvasculatura. 

Essa heterogeneidade patológica do fluxo microvascular é de fato uma característica 
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marcante no choque séptico (KLIJN et al., 2008; BOERMA, 2009). São nestes 

locais, em que não há fluxo, que a terapia com NO poderia se efetiva. Com seu 

efeito vasodilatador, ele seria capaz de abrir as unidades microcirculatórias fracas, 

promovendo o recrutamento e restaurando a perfusão nestas unidades (ZHANG et 

al., 1997; VINCENT; SZABO; PREISER, 2000; SPRONK et al., 2002; SPRONK; 

ZANDSTRA; INCE, 2004; INCE, 2005; LUNDY; TRZECIAK, 2009). 

Além do efeito vasodilatador, outros efeitos do NO, tais como, a capacidade 

de causar inibição da agregação plaquetária e de melhorar a deformabilidade 

eritrocitária, contribuiriam para a melhora do fluxo capilar. No entanto, também são 

relatados efeitos negativos do NO como a depressão miocárdica, dano hepático, 

diminuição da atividade das células mononucleares, aumento da permeabilidade 

vascular e intestinal, e ainda, efeitos tóxicos diretos, demonstrados in vitro, às 

membranas lipídicas, proteínas e material nuclear de diversos tipos celulares, bem 

como disfunção mitocondrial (BATEMAN; SHARPE; ELLIS, 2003; INCE, 2005). 

Apesar dos potenciais efeitos adversos, foram realizados diversos estudos em 

modelos animais de endotoxemia, utilizando doadores de NO (PASTOR et al., 1995; 

ZHANG et al., 1997; SIEGEMUND et al., 2000). Nestes estudos, foram relatados 

efeitos positivos sobre o índice cardíaco, fluxo mesentérico, fluxo hepatoesplâncnico, 

fluxo na microcirculação hepática e da mucosa ileal, PO2 microvascular da mucosa e 

serosa intestinais e PrCO2 gástrico, tudo isso sem afetar significativamente a 

pressão arterial e a taxa de extração de O2 (BUWALDA; INCE, 2002). 

Num estudo clínico observacional, conduzido por Spronk et al. (2002) com 

pacientes sépticos humanos mostrou, através da visualização da mucosa sub-lingual 

pela técnica de Imagem Espectral Por Polarização Ortogonal (OPS), que a utilização 

de nitroglicerina melhorou significativamente o fluxo microcirculatório, com 

correlação positiva entre esta melhora e a sobrevida, apesar da diminuição da 

pressão arterial, corrigida com fluidos e drogas vasoativas quando necessário.  

No entanto, Preiser (2003) em comentário a respeito deste estudo, acredita 

que o uso do NO não deva ser considerado tratamento padrão do choque séptico, 

visto que houve uma queda imediata de quase 30% na pressão arterial, nos 

pacientes estudados por Spronk et al. (2002), e ainda, outros efeitos adversos, como 

a disfunção mitocondrial poderiam piorar ainda mais o quadro. Esse sintoma 

também foi relatado por Assadi et al. (2008) num estudo com administração de 

nitroprussiato, em modelo de choque séptico suíno, de modo que houve aumento 
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significativo da quantidade de fluido e de noradrenalina para compensar a 

hipotensão arterial.  

Outro estudo, clínico, duplo cego, randomizado e unicêntrico, em pacientes 

sépticos e que testou os efeitos da nitroglicerina sobre a microcirculação e 

parâmetros hemodinâmicos macrocirculatórios, não demonstrou benefícios 

significativos sobre tais parâmetros, e ainda, houve uma maior mortalidade no grupo 

tratado com nitroglicerina. Cogitou-se a hipótese de que a produção de radicais 

livres e disfunção mitocondrial causadas pelo NO, poderiam ter ocasionado a maior 

mortalidade (BOERMA et al., 2010). Também há relatos de que o NO é um dos 

responsáveis pela disfunção do miocárdio, na sepse. Ele seria responsável pelo 

sequestro do cálcio intracelular, inibindo a contração dos miócitos. Esse aumento 

dos níveis séricos do NO ocorreriam tanto pela ação da cNOs no início, quanto pela 

ação da iNOs, na fase mais tardia da doença (COURT et al., 2002). 

Na tentativa de prevenir a hipotensão refratária no choque séptico, estudos 

com inibidores da enzima óxido nítrico sintase, em modelos animais de 

endotoxemia, apresentaram resultados promissores (SIEGEMUND et al., 2000; 

SPRONK ; ZANDSTRA; INCE, 2004). Porém, um estudo subsequente, controlado, 

multicêntrico e randomizado e que testava o inibidor da enzima óxido nítrico sintase 

546C88, teve de ser interrompido, devido ao aumento da mortalidade no grupo que 

recebia o inibidor, se comparado ao grupo controle (GROVER et al., 1999). 

Surgiu então, a hipótese de que a utilização de um inibidor especificamente 

da iNOs, pudesse ocasionar menos efeitos colaterais. Num estudo em um modelo 

de endotoxemia em porcos, a perfusão microvascular foi restabelecida pela 

redistribuição do fluxo dentro da parede intestinal, com a utilização do 1400W 

(PITTNER et al., 2003; SPRONK et al., 2004). Mas, na sepse, mesmo quando da 

inibição seletiva da iNOs, já foram relatados diversos resultados desfavoráveis, 

relacionados principalmente a piora da perfusão e oxigenação microvascular, 

principalmente intestinal. Já foi visto também, distúrbios relacionados à indução da 

inflamação e ativação da coagulação, tais como o aumento da expressão de 

moléculas de adesão endoteliais, com adesão leucocitária e a ativação plaquetária, 

com formação de microtrombos (LUNDY; TRZECIAK, 2009). De fato em estudo 

recente, foi demonstrado que houve diminuição da adesão leucocitária e do 

extravazamento vascular, por aumento de permeabilidade, com o uso de uma 

substância que aumentou a expressão de iNOs pelas células endoteliais (MC-
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GOWN et al., 2010). 

Como já foi dito, uma característica marcante no choque séptico é a 

heterogeneidade patológica do fluxo, pois ocorre redistribuição do fluxo entre os 

diferentes órgãos e entre diferentes regiões microvasculares de um mesmo órgão. 

Suspeita-se que um dos principais fatores responsáveis pelas alterações do fluxo 

microcirculatório na sepse, seja o desequilíbrio da produção e liberação de NO, com 

um aumento intenso de sua síntese e liberação em determinadas regiões, 

provocando vasodilatação da microvasculatura, e diminuição da síntese em outras, 

ocasionando constrição microvascular naquele local. A constrição e conseqüente 

desvio de fluxo microvascular resultaria em hipóxia e morte do tecido por ela 

irrigado, provocando a disfunção do órgão e liberação de fatores que 

comprometerão outras regiões e órgãos (KLIJN et al., 2008; LUNDY; TRZECIAK, 

2009). 

Por todo o exposto acredito que a modulação do óxido nítrico, com a 

utilização de um doador de NO, como o nitroprussiato, junto a um inibidor específico 

da iNOS, como o 1400W, possa corrigir, pelo menos em parte, esse desequilíbrio, 

melhorando a perfusão microvascular, sem causar, no entanto, excessivos efeitos 

deletérios. 
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3 OBJETIVO 
 

 

Os objetivos do presente estudo foram: 

 

 

1) Validar o presente modelo de choque séptico, obtido por meio da infusão 

intravenosa de bactérias, em suínos. 

 

 

2) Avaliar o efeito do tratamento com doador de NO (nitroprussiato) e inibidor 

da enzima óxido nítrico sintase induzida (1400W) sobre os parâmetros 

hemodinâmicos, de perfusão e oxigenação tecidual globais e regionais, bem como 

sobre os valores das citocinas moduladoras da resposta inflamatória, no modelo de 

choque séptico proposto. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

A seguir são apresentados os materiais e métodos utilizados para a 

realização deste estudo. 

 

 

4.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

 

Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Investigação Médica (LIM 08) 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), a dosagem de 

marcadores inflamatórios foi realizada no Laboratório de Farmacologia do 

Departamento de Patologia Comparada da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP) e o cultivo das bactérias 

usadas no experimento, no Laboratório de Doenças Infecciosas do Departamento de 

Medicina Veterinária Preventiva (VPS) da FMVZ-USP. O estudo foi realizado em 

conformidade com os princípios do National Institute of Health e The American 

Physiological Society, relativos aos cuidados na manipulação e utilização dos 

animais, e após aprovação pela Comissão de Ética em Pesquisa da FMVZ-USP. 

 

 

4.2 ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados 20 suínos fêmeas, com peso médio de 24 quilos, 

provenientes de granjas de alto padrão sanitário, previamente submetidos ao exame 

físico e de gasometria arterial, sendo excluídos os animais que apresentaram 

alterações clínicas significativas ou PaO2 menor que 200 mmHg durante ventilação 

com fração inspirada de oxigênio (FiO2) de 50%. 

 

 

 



Materiais e Métodos  43 

4.3 PROCEDIMENTO ANESTÉSICO 

 

 

Os animais permaneceram em jejum alimentar de 12 horas, com livre acesso 

à água, para a realização do procedimento anestésico. Estes foram pré-medicados 

com quetamina (Ketamin-S®, Cristália), na dose de 5 mg/kg e midazolam 

(Dormire®, Cristália), na dose de 0,25 mg/kg, pela via intramuscular. Após 10 

minutos a veia marginal da orelha foi cateterizada, com cateter calibre 20G (BD 

Insytetm, BD), possibilitando administração de fármacos e de fluidoterapia de 

manutenção.  

A indução anestésica foi realizada com propofol (Propovan®, Cristália) na 

dose de 5 mg/kg, pela via intravenosa. Os animais foram entubados com sonda 

endotraqueal de diâmetro 6,5 a 7,5. A manutenção anestésica foi realizada com 

isofluorano (Isoforine®, Cristália) na concentração de 1,5% com FiO2 de 50%.  

Uma vez realizada a indução, os animais foram submetidos à bloqueio 

neuromuscular através da administração de uma dose inicial de pancurônio 

(Pancuron®, Cristália) de 0,1 mg/kg, seguido de infusão contínua, na dose de 0,02 

mg/Kg/min, pela via intravenosa.  

A anestesia inalatória com ventilação controlada foi realizada por meio de 

aparelho de anestesia (Dräger Primus; Dräger, Lübeck, Alemanha), em circuito 

anestésico circular com reinalaçao e ventilação ciclada por volume, com volume 

corrente de 8 a 9 mL/Kg, e pressão positiva expiratória final (PEEP) de 5 cmH2. A 

frequência respiratória inicial era de 20 mpm, podendo ser aumentada para até 25 

mpm, para manter o CO2 expirado (EtCO2) abaixo de 45 mmHg . A temperatura 

corporal foi mantida entre 37 a 38ºC, através da utilização de colchão térmico, 

aquecedor externo e infusão de fluido aquecido. 

Foi realizada anestesia local infiltrativa, com lidocaína (Xylestesin® com 

vasoconstrictor 2%, Cristália), na pele e sub-cutâneo de todos os locais incisados e 

dissecados para cateterização e colocação de sensores, em volume suficiente para 

cobrir a área incisada. 

Foi realizada fluidoterapia com ringer com lactato (RL). Inicialmente foi feita, 

uma dose de reposição do jejum hídrico, de 20 mL/kg em 20 minutos. Após este 

bolus inicial, foi instituída uma taxa de manutenção de 5 mL/Kg/h, durante todo o 

período de instrumentação e de infusão das bactérias, ou seja, até o tempo T0. Após 
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este período, a dose de manutenção foi aumentada para 10 mL/kg/h e mantida 

assim até o fim do experimento. A fluidoterapia foi administrada através de bomba 

de infusão Anne Anesthesia Infuser (Abbot, Abbot Park, EUA). 

 

 

4.4 PREPARO 

 

 

A artéria femoral direita foi dissecada, referendada e incisada, para colocação 

de sensor específico (cateter mod. 5F - Philips Intellivue MP50), fixado com fio de 

algodão, para monitoração contínua de pressão arterial sistêmica, débito cardíaco e 

parâmetros associados. A veia femoral direita foi dissecada, referendada e incisada, 

para colocação de um cateter de polietileno n° 8, fixado com fio de algodão, para 

administração da infusão de bactérias, além do tratamento inespecífico, com solução 

de reposição volêmica em bolus e noradrenalina, quando necessários. 

Foi também dissecada, referendada e incisada, a veia jugular direita, para 

introdução e fixação de um cateter de artéria pulmonar (Mod. 744HF75 - Edwards 

Lifesciences Inc. Irvine CA, EUA). Primeiramente, o sistema transdutor-registrador, 

já preenchido com solução salina heparinizada e zerado à pressão atmosférica, foi 

conectado ao transdutor de pressão próprio e posicionado ao nível da linha axilar 

média. Assim que observada a curva característica de átrio direito, o balão foi 

insuflado com 1,0 mL de ar e dando-se continuidade à introdução do cateter, 

passando pelo ventrículo direito, até o tronco da artéria pulmonar, cada qual com 

traçado característico. A observação de alteração do traçado, com “achatamento de 

curva” característico, foi utilizada para se certificar de que o cateter estava no tronco 

da artéria pulmonar. A pressão de oclusão da artéria pulmonar foi, então, obtida e o 

cateter fixado. O mesmo cateter foi empregado para determinação do débito 

cardíaco (DC) e parâmetros associados. 

Foi realizada laparotomia mediana, com incisão da pele, subcutâneo, “linha 

Alba” e peritônio subjacente, de aproximadamente 5 centímetros, em topografia 

próxima ao umbigo. Após, foi realizada enterotomia de aproximadamente 3 

centímetros, na borda anti-mesentérica de segmento intestinal de jejuno, para 

colocação de cateter  de tonometria, que foi fixado com sutura “em bolsa de fumo” 

com fio de algodão, para mensuração de pressão parcial de CO2 da mucosa 
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intestinal (PrCO2), pH intestinal (pHi) e cálculo da Diferença da pressão parcial do 

CO2 intestinal e arterial (PrPa), pelo monitor Tonocap TC 200 (Datex Ohmeda, 

Helsinki, Finlândia). 

Foi realizado também, cateterização vesical com sonda uretral n° 8, para 

mensuração do débito urinário. 

 

 

4.5 AVALIAÇÃO PARAMÉTRICA 

 

 

A avaliação paramétrica descreve todas as variáveis mensuradas, bem como 

os meios pelas quais elas foram obtidas 

 

 

4.5.1 Parâmetros hemodinâmicos 
 

 

Está listado abaixo, o modo como foram mensurados todos os parâmetros 

relacionados à hemodinâmica macrocirculatória. 

 

 

4.5.1.1 Frequência (FC) e ritmo cardíaco 

 

 

Foram monitorados por meio de monitor multiparamétrico (Philips Intellivue 

MP50; Philips, Boeblingen, Alemanha), na derivação DII. 

 

 

4.5.1.2 Pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM) 

 

 

O cateter da artéria femoral foi acoplado a um sistema transdutor de pressão 

e conectado a monitor multiparamétrico (Philips Intellivue MP50; Philips, Boeblingen, 

Alemanha). 
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4.5.1.3 Pressão arterial pulmonar sistólica (PAPs), diastólica (PAPd) e média 
(PAPm); Pressão arterial pulmonar ocluída (PAPO); Pressão venosa 
central (PVC) 

 

 

Foram obtidas a partir de cateter de artéria pulmonar, conectado ao sistema 

transdutor-registrador do monitor (Philips Intellivue MP50; Philips, Boeblingen, 

Alemanha). 

 

 

4.5.1.4 Índice cardíaco (IC); Débito cardíaco (DC); Índice da resistência vascular 
sistêmica (IRVS) e da resistência vascular pulmonar (IRVP); Índice do 
trabalho sistólico dos ventrículos esquerdo e direito (ITSVE e ITSVD); Índice 
do volume sistólico (IVS); Fração de ejeção (FE); Índices do volume 
diastólico e sistólico final (IVDF e IVSF) 

 

 

O débito cardíaco, assim como os parâmetros de índice cardíaco, fração de 

ejeção, saturação venosa mista contínua, índices do volume diastólico e sistólico 

final, índice da resistência vascular sistêmica e da resistência vascular pulmonar, 

índice do trabalho sistólico dos ventrículos direito e esquerdo, índice do volume 

sistólico foram obtidos através do cateter de artéria pulmonar, conectado a um 

segundo monitor (Vigilance II; Edwards Lifesciences Inc. Irvine CA, EUA), pelo 

método da termodiluição. Realizou-se a medida injetando 10 mL de solução de 

glicose a 5% em temperatura ambiente, pela luz proximal do cateter (atrial). Foram 

realizadas três medidas consecutivas do débito, sendo desprezada aquela cujo valor 

fosse discrepante (maior que 10%). 

Os valores de IC, IRVS e IRVP foram calculados por meio de fórmulas 

padrão. 
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4.5.1.5 Variação da pressão de pulso (VPP) 

 

 

Foi calculada a partir da pressão do pulso (PP) obtida em cada fase do ciclo 

respiratório, através da fórmula: VPP (%) = (PPmax − PPmin) x 100 / (PPmax + 

PPmin / 2), calculada automaticamente pelo monitor multiparamétrico (DX 2020, 

Dixtal), acoplado ao sistema de monitorização invasiva da pressão arterial e ao 

sensor de capnografia. 

 

 

4.5.1.6 Índice do conteúdo extravascular de água pulmonar (ICEVAP); Índice do 
volume diastólico final global (IVDFG); Índice do volume sanguíneo 
intratorácico (IVSIT); Índice de permeabilidade vascular pulmonar (IVPV); 
Variação do volume sistólico (VVS) 

 

 

Foram obtidos a partir do cateter de artéria pulmonar, conectado a monitor 

multiparamétrico (Philips Intellivue MP50; Philips, Boeblingen, Alemanha). 

 

 

4.5.2 Parâmetros de perfusão e oxigenação tecidual global e regional 
 

 

Está listado abaixo, o modo como foram mensurados todos os parâmetros 

relacionados à perfusão tecidual. 

 

 

4.5.2.1 Pressão parcial do dióxido de carbono da mucosa intestinal (PrCO2); 
Diferença da pressão parcial do dióxido de carbono intestinal e arterial 
(PrPa) e pH da mucosa intestinal (pHi) 

 

 

Foram obtidos por meio de cateter de tonometria conectado ao monitor 

Tonocap TC 200 (Datex Ohmeda, Helsinki, Finlândia). 
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4.5.2.2 Lactato arterial 

 

 

Foi retirado 1mL de sangue arterial, por meio de cateter da artéria femoral, 

para mensuração do lactato arterial, pelo analisador de gases sangüíneos (ABL 555, 

Radiometer, Copenhagen, Dinamarca) 

 

 

4.5.2.3 Saturação venosa mista de oxigênio (SvO2) 

 

 

Foi retirado 1mL de sangue do átrio direito, por meio de uma das 

extremidades do cateter de artéria pulmonar, para mensuração do parâmetro acima 

citado, pelo analisador de gases sanguíneos (ABL 555, Radiometer, Copenhagen, 

Dinamarca). 

 

 

4.5.2.4 Débito urinário (DU) 

 

 

Foi mensurado por meio de sonda uretral, posicionada na vesícula urinária do 

animal. 

 

 

4.5.2.5 Clearence do lactato 

 

 

O clearence do lactato foi calculado a partir dos valores do lactato nos tempos 

experimentais em que ele foi mensurado, através da seguinte fórmula; 

Clearence = lactato início do período - lactato final do período/ lactato início do período
 x 100 

(%), de acordo com Jones e Puskarick (2009).  
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4.5.3 Parâmetros hemogasométricos, eletrolíticos e hematócrito 
 

 

Está listado abaixo, o modo como foram mensurados todos os parâmetros 

relacionados à gasometria, aos eletrólitos e ao hematócrito. 

 

 

4.5.3.1 pH arterial (pHa); Pressão parcial arterial de dióxido de carbono (PaCO2); 
Pressão parcial arterial de oxigênio (PaO2); Saturação arterial de oxigênio 
(SaO2); Bicarbonato arterial (HCO3 

 

 

Foi retirado 1mL de sangue arterial, por meio de sonda fixada na artéria 

femoral, para mensuração dos parâmetros acima citados, pelo analisador de gases 

sangüíneos (ABL 555, Radiometer, Copenhagen, Dinamarca). 

 

 

4.5.3.2 pH venoso misto; Saturação venosa mista de oxigênio (SvO2); Pressão 

parcial de oxigênio no sangue venoso misto (PvO2); Pressão parcial venosa mista de 

dióxido de carbono (PvCO2) 

 

 

Foi retirado 1mL de sangue do átrio direito, por meio de uma das 

extremidades do cateter de artéria pulmonar, para mensuração do parâmetro acima 

citado, pelo analisador de gases sangüíneos (ABL 555, Radiometer, Copenhagen, 

Dinamarca). 

 

 

4.5.3.3 Potássio (K+) e Sódio (Na+) 

 

 

Foi retirado 1mL de sangue arterial, por meio de cateter da artéria femoral, 

para mensuração dos parâmetros acima citados, pelo analisador de gases 

sangüíneos (ABL 555, Radiometer, Copenhagen, Dinamarca). 
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4.5.3.4 Hematócrito 

 

 

Os valores de hematócrito (Ht) foram obtidos do sangue coletado na artéria 

femoral, colocado em tubo de microhematócrito e centrifugado por 5 minutos em 

10.000rpm em centrífuga de microhematócrito (Modelo 2410, Fanem, São Paulo, 

Brasil) e realizada leitura com auxílio de uma tabela específica. 

 

 

4.5.4  Parâmetros ventilatórios 
 

 

Está listado abaixo, o modo como foram mensurados todos os parâmetros 

ventilatórios. 

 

 

4.5.4.1 Complacência pulmonar (Cdin); Volume minuto (VM); Pressão parcial de 
dióxido de carbono expirado (EtCO2); Pressão de pico das vias aéreas 
(Ppico); Pressão de platô das vias aéreas (Ppausa); Pressão média das vias 
aéreas (Pmed) 

 

 

Tais parâmetros foram obtidos por meio de sensor colocado entre a sonda 

nasogástrica e o circuito do aparelho de anestesia, pelo aparelho de anestesia 

Dräger Primus (Dräger, Lübeck, Alemanha). 

 

 

4.5.5 Variáveis de transporte de oxigênio 
 

 

Foram calculadas as variáveis de transporte de O2, a partir da hemoglobina, 

SaO2, SvO2, PaO2, PvO2 e IC e fórmulas padrão demonstradas abaixo. 
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Conteúdo arterial de oxigênio 

CaO2 = (SaO2 x Hb x 1,34) + (0,0031 x PaO2), expresso em mg/dL 

 

Conteúdo arterial de oxigênio 

CvO2 = (SvO2 x Hb x 1,34) + (0,0031 x PvO2), expresso em mg/dL 

 

Fornecimento de oxigênio 

DO2 = CaO2 x IC x 10, expresso em L/min/m2 

 

Consumo de de oxigênio 

VO2 = (CaO2 - CvO2) x IC x 10, expresso em L/min/m2 

 

Taxa de extração de oxigênio 

TEO2 = SaO2 - SvO2/ SaO2, expresso em % 

 

Sendo 1,34 o coeficiente de ligação de O2 com a hemoglobina e 0,0031 o 

coeficiente de solubilidade de O2 no plasma. 

 

 

4.5.6 Mensuração das citocinas TNF-α, IL1β, IL6 e IL10 
 

 

As citocinas presentes no soro foram dosadas pelo método Enzyme Linked 

Immuno Sorbent Assay (ELISA) (DuoSet® ELISA Development System – R&D 

Systems, Minneapolis, USA), seguindo todas as recomendações do fabricante e 

utilizando pares de anticorpos monoclonais comerciais disponíveis. Foram utilizadas 

placas de 96 poços de fundo chato, recobertas com os anticorpos monoclonais 

específicos para a captura da citocina a ser dosada. As placas foram incubadas a 

temperatura ambiente por 18 horas e depois lavadas com 300 µL por três vezes com 

uma solução contendo PBS (137mM NaCl; 2,7mM KCl; 8,1mM Na2HPO4; 1,5mM 

KH2PO4; pH de 7,2 a 7,4) e Tween 20. Em seguida, as placas foram bloqueadas 

com uma solução de bloqueio contendo PBS e 1% de albumina bovina (BSA) fração 

V. Após uma hora de incubação foram lavadas novamente. Às fileiras um e dois de 

cada placa foram adicionados 100µL de citocina padrão recombinante, seguindo 
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diluições seriadas em solução salina tamponada com fosfato (PBS- Phosphate-

Buffered Saline) a partir das concentrações iniciais diluídas, contendo 1% de BSA ou 

solução salina tamponada com Tris (TBS- Tris-Buffered Saline) com 0,1%, de BSA e 

0,05% de Tween 20. Os poços correspondentes ao branco da reação não 

receberam padrão diluído ou soro, apenas PBS ou TBS. Às outras fileiras foram 

adicionados 100µL/poço da amostra em duplicata. Depois de 2 horas e nova 

lavagem, adicionou-se 100 µL/poço do anticorpo de detecção. A incubação das 

placas ocorreu por duas horas à temperatura ambiente, e foram novamente lavadas 

três vezes com a solução de PBS + Tween 20. Após esta etapa, foram adicionados 

100 µL/poço de estreptoavidina, diluída 1:200 em PBS-BSA 1% ou TBS-BSA 0,1%-

Twenn 20, dependente da citocina em questão. As placas foram incubadas por 20 

minutos e lavadas três vezes, quando, então, foram adicionados 100µL/poço da 

mistura de Peróxido de Hidrogênio (H2O2) + Tetramethilbenzidina (1:1). Após 20 

minutos, foram pipetados 50 µL/poço de Ácido Sulfúrico (2N H2SO4). Os resultados, 

determinados pela a absorbância obtida em 450 nm, foram determinados em um 

leitor automático de ELISA. A concentração de citocina no soro foi determinada pela 

comparação com as absorbâncias obtidas, em uma curva padrão da respectiva 

citocina recombinante, realizada, simultaneamente, e expressa em pg/mL. 

 

 

4.6 MOMENTOS DA AVALIAÇÃO PARAMÉTRICA 

 

 

Para realização de análise estatística foram utilizados os valores dos 

parâmetros avaliados nos seguintes tempos experimentais: Tbasal; T0; T60; T120; 

T180 e T240, exceto as citocinas, em que não houve mensuração no T0, T60 e 

T180. 
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4.7 PREPARAÇÃO DA SUSPENSÃO DE BACTÉRIAS 

 

 

Uma cepa de Escherichia coli viva (EPEC, sorogrupo O55) foi utilizada para 

induzir o choque séptico nos animais. As cepas foram estocadas em meio de 

conservação e foram ativadas em meio Trypticase Soy Broth (TSB) durante 24 

horas. Em seguida foram semeadas, para crescimento, em placas de Trypticase Soy 

Agar (TSA) e incubadas por mais 24 horas. Após crescimento, alíquotas de 

bactérias foram suspensas e diluídas em solução salina a 0,9%, para obter uma 

solução com 3 x 109 células/ml ou 0,6 x 1010 ufc/ml de E. coli vivas. A concentração 

de bactérias da suspensão foi obtida, diluindo-se a mesma até que a absorbância, 

medida, no espectofotômetro (Genesys 20, Spectronic Instruments, California, USA) 

ficasse entre 0,990 a 0,960, já que, este valor de absorbância se correlaciona com a 

concentração de bactérias desejada, de acordo com experimentos anteriores 

Garrido et al. (2005 e 2006). A suspensão foi então conservada a uma temperatura 

de 4ºC durante 12 a 36 horas, para posterior administração nos animais. 

 

 

4.8 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Os animais foram distribuídos, mediante sorteio realizado logo após a 

instrumentação, em três grupos, o grupo Sham, o grupo Choque e o grupo NO-iNOs. 

No grupo Sham os 6 animais foram anestesiados, preparados e mantidos somente 

com o agente anestésico, o bloqueador neuro-muscular e a fluidoterapia de 

manutenção durante todo o período experimental.  

No grupo Choque, os 7 animas foram anestesiados, preparados e, após 

estabilização de 30 minutos, era iniciada infusão da suspensão de bactérias 

previamente descrita, na dose de 4,5 x 109 ufc / Kg de peso vivo, durante 1 hora. A 

infusão da suspenção era interrompida se a PAM ficasse menor que 60mmHg, pelo 

tempo necessário para que esta voltasse a apresentar valores maiores que 

70mmHg. O final da infusão foi considerado como o tempo experimental T0. A partir 

deste tempo, era instituído tratamento padrão.  

O tratamento padrão consistiu na administração de fluidoterapia em bolus ou 



Materiais e Métodos  54 

noradrenalina. A fluidoterapia em bolus (além da dose de manutenção de 

10mL/Kg/h), na dose de 20mL/ Kg em 15 minutos, era fornecida sempre que PAM 

estivesse menor que 65mmHg e a PVC menor que 10 mmHg ou se a SvO2 fosse 

menor que 65%, de acordo com protocolo padronizado (DELLINGER et al., 2008). 

Esta fluidoterapia era suspensa se a PAM atingisse e mantivesse, por 5 minutos, um 

valor maior que 65mmHg, ou se a PVC atingisse um valor maior que 12mmHg. Se a 

PVC fosse maior que 12mmHg, e mesmo assim, a PAM ainda fosse menor que 

65mmHg, a fluidoterapia em bolus era suspensa e então, era iniciado tratamento 

com noradrenalina, na dose inicial de 0,1mcg/kg/min. A dose de noradrenalina era 

aumentada em 0,1 a 0,2mcg/Kg/min, a cada 5 minutos, até que a PAM atingisse um 

valor maior que 65mmHg. Quando a PAM atingisse e mantivesse esse valor por 5 

minutos, a dose de noradrenalina era gradualmente diminuída em 0,1mcg/Kg/min, a 

cada 5 minutos, até interrupção completa da mesma. Se, durante a administração de 

noradrenalina, a PVC ficasse menor que 10mmHg, a fluidoterapia em bolus era 

novamente instituída, juntamente com noradrelina, até que a PAM ficasse maior que 

65mmHg ou a PVC maior que 12mmHg, como já descrito.  

No grupo NO-iNOs os animas eram anestesiados, preparados, era feita a 

infusão da suspensão de bactérias e instituído tratamento padrão da mesma forma 

que no grupo Choque. O tratamento padrão era mantido conforme descrito 

anteriormente, mas, no tempo T120 era instituído o tratamento específico.  

O tratamento específico consistiu na administração de doador de óxido nítrico 

nitroprussiato de sódio (Nitrop, Hypofarma), bem como de inibidor da enzima óxido 

nítrico induzida (iNOs) de nome comercial 1400W (3-(aminometil)benzil) acetamidina 

(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA). A dose inicial do 1400W era de 

0,5mcg/Kg/h, durante uma hora, do tempo experimental T120 ao tempo T180. Após, 

esta dose era diminuída para 0,1mcg/Kg/h, até o final do experimento, ou seja, do 

tempo experimental T180 ao tempo T240. Este esquema de administração do 

1400W, se baseou em experimentos anteriores (GARVEY et al., 1997; SIEGEMUND 

et al., 2005). A administração do nitroprussiato era iniciada no tempo experimental 

T120, na dose inicial de 1mcg/Kg/min. Esta dose aumentada em 1mcg/Kg/min, a 

cada 5 minutos, até que a PAM atingisse um valor menor que 65mmHg. A dose de 

nitroprussiato, necessária para diminuir a PAM para um valor menor que 65mmHg, 

era mantida até o final do experimento, ou seja, do tempo experimental T120 até o 

tempo T240. Se a PAM não diminuísse para valores menores que 65mmHg, a dose 
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era aumentada, conforme descrito, até uma dose máxima de 5mcg/Kg/min, que era 

mantida até o final do experimento. Se, durante o tratamento específico, a PAM 

diminuísse para valores menores que 65 mmHg, era instituído ou continuado o 

tratamento padrão, conforme descrito.  

O esquema abaixo, da figura 1, resume os momentos da avaliação 

paramétrica. 

 
Figura 1 - Momentos do delineamento experimental 

 
 

 
 

 

4.9 PROTOCOLO DE EUTANÁSIA 

 

 

Ao término do experimento, os animais foram eutanasiados com incremento 

da concentração de isofluorano a 5%. Foi realizado o descarte dos animais no Setor 

de Coleta de Lixo Infectante da FM-USP. 

 

 

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os resultados obtidos nos diferentes tempos e grupos foram confrontados 

estatisticamente por meio de provas paramétricas ou não paramétricas, quando 

necessário, empregando-se o método de comparações múltiplas, para análise de 

variância com medidas repetidas (ANOVA), com o teste de Holm-Sidak, quando 

houve diferença para a comparação dos diferentes tempos de observação de um 

mesmo grupo e entre grupos. O grau de significância estabelecido foi de 5% (p < 

0,05). 
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5 RESULTADOS 
 

 

Os resultados apresentados a seguir são representados na forma de tabelas 

e gráficos, com notação simbólica apropriada quando houver diferença 

estatisticamente significativa (p<0,05) entre os grupos. Estes foram divididos em: 

parâmetros de perfusão, oxigenação, ventilação e hemogasométricos; parâmetros 

inflamatórios e avaliação dos tratamentos. 

Não houve diferença estatisticamente significante em nenhum dos parâmetros 

testados, no decorrer de todo o tempo experimental (Tbasal até T240), no grupo 

Sham. Também não houve diferença significante no valor de nenhum dos 

parâmetros avaliados, no tempo experimental Tbasal, entre todos os 3 grupos.  

E ainda, o peso médio dos animais dos 3 grupos estudados não teve 

diferenças estatisticamente significantes, apresentando valores médios semelhantes 

e desvio padrão pequeno. Estes foram de 24,3 ± 2,3, 23,8 ± 1,9 e 23,7 ± 1,8 Kg, 

para os grupo Sham, Choque e NO/iNOs, respectivamente. 

 

 

5.1 PARÂMETROS DE PERFUSÃO, OXIGENAÇÃO, VENTILAÇÃO E 

HEMOGASOMÉTRICOS 

 

 

Esta seção engloba a maioria dos parâmetros avaliados, sejam eles os 

parâmetros hemodinâmicos; de perfusão tecidual global e regional; ventilatórios; 

hemogasométricos, eletrolíticos e de hematócrito e variáveis de transporte de O2. 

 

 

5.1.1 Parâmetros hemodinâmicos 

 

 

Abaixo está apresentada a tabela 1 com resultados das medias e desvios 

padrão dos parâmetros hemodinâmicos dos animais de todos os grupos, seguido 

dos gráficos relativos a estes parâmetros. 
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Tabela 1 - Distribuição das médias e desvios padrão dos parâmetros hemodinâmicos dos 
animais dos grupos Sham, Choque e NO/iNOs, nos tempos experimentais 
avaliados - São Paulo - 2010 

 

 (Continua) 
 

Parâmetro Grupo Tempo      
  Tbasal T0 T60 T120 T180 T240 

 Sham 112 ± 18 104 ± 14 106 ± 17 104 ± 17 103 ± 16 101 ± 18 

FC Choque 97 ± 10 149 ± 18a 156 ± 24a 175 ± 14a 172 ± 26a 169 ± 24a 
(bpm) NO/iNOs 106 ± 18 136 ± 17b 154 ± 20b 166 ± 22b 167 ± 17b 166 ± 26b 

 Sham 96 ± 16 107 ± 9 107 ± 5 108 ± 8 109 ± 7 105 ± 11 

PAS Choque 91 ± 12 90 ± 15 81 ± 10a 86 ± 19a 93 ± 12 89 ± 14 
(mmHg) NO/iNOs 96 ± 9 79 ± 13b 84 ± 5b 90 ± 11b 91 ± 7b 99 ± 14 

 Sham 62 ± 16 73 ± 9 71 ± 8 71 ± 10 70 ± 9 69 ± 9 

PAD Choque 58 ± 5 60 ± 10a 49 ± 5a 54 ± 10a 58 ± 11 56 ± 10 
(mmHg) NO/iNOs 62 ± 8 50 ± 13b 45 ± 3b 52 ± 11b 55 ± 6b 61 ± 8 

 Sham 75 ± 16 87 ± 9 85 ± 7 85 ± 10 85 ± 8 83 ± 9 

PAM Choque 71 ± 6 73 ± 11 64 ± 5a 69 ± 13a 74 ± 10 70 ± 11 
(mmHg) NO/iNOs 75 ± 8 62 ± 13b 63 ± 3b 70 ± 10b 72 ± 6 77 ± 9 

 Sham 24 ± 3 23 ± 3 24 ± 3 25 ± 3 25 ± 2 26 ± 3 

PAPs Choque 22 ± 2 49 ± 5a 44 ± 5a 52 ± 6a 55 ± 8a 48 ± 5a 
(mmHg) NO/iNOs 20 ± 2 42 ± 8b;c 43 ± 5b 47 ± 3b 45 ± 7b;c 44 ± 6b 

 Sham 16 ± 2 17 ± 2 17 ± 2 17 ± 3 17 ± 3 17 ± 3 

PAPd Choque 15 ± 2 39 ± 3a 33 ± 4a 40 ± 6a 42 ± 5a 36 ± 4a 
(mmHg) NO/iNOs 15 ± 2 33 ± 6b;c 32 ± 5b 36 ± 3b 34 ± 5b;c 33 ± 6b 

 Sham 20 ± 2 20 ± 2 20 ± 3 20 ± 3 21 ± 3 21 ± 3 

PAPm Choque 19 ± 2 43 ± 4a 38 ± 5a 45 ± 6a 48 ± 6a 41 ± 4a 
(mmHg) NO/iNOs 18 ± 2 37 ± 7b;c 38 ± 5b 42 ± 3b 40 ± 6b;c 38 ± 6b 

 Sham 11 ± 2 11 ± 1 11 ± 1 12 ± 1 12 ± 1 12 ± 2 

PAPO Choque 11 ± 1 … 12 ± 0 11 ± 0 13 ± 0 13 ± 1 
(mmHg) NO/iNOs 10 ± 1 12 ± 0 13 ± 0 12 ± 2 12 ± 1 11 ± 3 

 Sham 8 ± 1 10 ± 1 9 ± 1 9 ± 1 10 ± 1 10 ± 1 

PVC Choque 9 ± 2 11 ± 2a 12 ± 1a 12 ± 1a 11 ± 1a 11 ± 1 
(cmH2O) NO/iNOs 8 ± 1 10 ± 1b 11 ± 1b 11 ± 1b 10 ± 1 10 ± 1 

 Sham 4,3 ± 0,6 4,5 ± 0,5 4,9 ± 1,1 4,8 ± 0,9 4,5 ± 0,9 4,7 ± 1,1 

IC Choque 3,9 ± 0,8 3,6 ± 0,5 5,8 ± 2,2 4,8 ± 1,9 4,1 ± 2,3 3,3 ± 1,3 
(L/min.m2) NO/iNOs 4,0 ± 0,7 3,3 ± 0,7 6,9 ± 1,7b 6,7 ± 1,8b;c 6,0 ± 1,9c 5,1 ± 1,4c 
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       (Continuação)

Parâmetro Grupo Tempo      

  Tbasal T0 T60 T120 T180 T240 

 Sham 1.291 ± 293 1.363 ± 256 1.298 ± 332 1.302 ± 266 1.365 ± 257 1.257 ± 196 

IRVS Choque 1.321 ± 335 1.456 ± 294 830 ± 413 1.129 ± 621 1.560 ± 834 1.695 ± 620 
(dina.s/cm5.m2) NO/iNOs 1.348 ± 176 1.426 ± 466 638 ± 140b 777 ± 358 887 ± 356c 1.068 ± 204 

 Sham 165 ± 34 163 ± 41 153 ± 34 147 ± 26 163 ± 32 144 ± 26 

IRVP Choque 160 ± 34 716 ± 105a 428 ± 194 655 ± 313a 892 ± 460a 906 ± 405a 
(dina.s/cm5.m2) NO/iNOs 153 ± 42 767 ± 343b 317 ± 84 386 ± 112 402 ± 149c 460 ± 148b;c 

 Sham 34 ± 10 43 ± 8 46 ± 5 47 ± 4 44 ± 3 47 ± 7 

ITSVE Choque 33 ± 7 21 ± 4a 25 ± 8a 21 ± 9a 20 ± 9a 17 ± 9a 
(g/bpm.m2) NO/iNOs 36 ± 12 19 ± 8b 31 ± 7b 31 ± 6b;c 30 ± 8b;c 29 ± 12b;c 

 Sham 5,8 ± 1,2 6,3 ± 1,8 7,0 ± 2,4 7,2 ± 2,1 6,7 ± 1,6 7,2 ± 1,8 

ITSVD Choque 5,7 ± 1,5 11 ± 2 13 ± 4a 12 ± 4a 11 ± 5a 9,0 ± 4,2 
(g/bpm.m2) NO/iNOs 5,6 ± 3,1 10 ± 4 16 ± 4b 17 ± 4b;c 15 ± 4b 12 ± 3b 

 Sham 38 ± 5 43 ± 5 46 ± 7 47 ± 6 44 ± 7 44 ± 4 

IVS Choque 41 ± 10 25 ± 4a 38 ± 13 28 ± 11a 24 ± 11a 20 ± 9a 
(mL/m2) NO/iNOs 41 ± 10 25 ± 6b 45 ± 11 41 ± 10c 35 ± 13c 32 ± 11b;c 

 Sham 28 ± 4 29 ± 3 29 ± 2 31 ± 4 33 ± 9 36 ± 13 

FE Choque 31 ± 6 13 ± 3a 21 ± 8 18 ± 9a 17 ± 6a 16 ± 6a 
(%) NO/iNOs 31 ± 4 38 ± 4b 27 ± 8 26 ± 7 31 ± 13c 27 ± 14c 

 Sham 140 ± 28 154 ± 23 153 ± 19 151 ± 21 152 ± 19 160 ± 24 

IVDF Choque 151 ± 18 165 ± 25 187 ± 29 179 ± 28 170 ± 33 156 ± 27 
(mL/m2) NO/iNOs 141 ± 22 169 ± 38 174 ± 37 165 ± 28 159 ± 47 144 ± 28 

 Sham 115 ± 31 109 ± 17 110 ± 17 105 ± 17 100 ± 18 99 ± 26 

IVSF Choque 104 ± 12 151 ± 19 148 ± 29 148 ± 34a 147 ± 31a 135 ± 29 
(mL/m2) NO/iNOs 98 ± 13 146 ± 44b 130 ± 42 123 ± 30 100 ± 38c 104 ± 29 

 Sham 10 ± 5 6,7 ± 2 7,1 ± 1,9 6,2 ± 1,7 6 ± 1,1 5,8 ± 1,6 

VPP Choque 8,7 ± 4,4 6,9 ± 2,4 6 ± 1,8 9,5 ± 4,3 8 ± 2,1 11 ± 4 
(%) NO/iNOs 8,9 ± 2,6 6 ± 1,7 9,7 ± 3,8 12 ± 4 11 ± 6 12 ± 6 

 Sham 11 ± 2 12 ± 2 10 ± 4 12 ± 2 13 ± 2 13 ± 3 

ICEVAP Choque 14 ± 6 20 ± 15 18 ± 11 14 ± 2 18 ± 9 17 ± 6a 
(mL/Kg) NO/iNOs 12 ± 4 12 ± 3 14 ± 3b 14 ± 2b 15 ± 1b 16 ± 5b 

 Sham 536 ± 85 547 ± 57 589 ± 148 613 ± 144 557 ± 50 554 ± 99 

IVDFG Choque 572 ± 246 664 ± 295 608 ± 331 481 ± 160 475 ± 138 486 ± 214 
(mL/m2) NO/iNOs 500 ± 79 511 ± 125 523 ± 64 514 ± 75 496 ± 101 505 ± 150 
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       (Conclusão)

Parâmetro Grupo Tempo      

  Tbasal T0 T60 T120 T180 T240 

 Sham 670 ± 105 685 ± 71 735 ± 185 766 ± 181 695 ± 63 691 ± 123 

IVSIT Choque 715 ± 307 829 ± 369 760 ± 413 600 ± 200 597 ± 182 607 ± 267 
(mL/m2) NO/iNOs 612 ± 53 618 ± 154 630 ± 54 620 ± 63 594 ± 67 602 ± 121 

 Sham 2,8 ± 0,4 2,7 ± 0,2 2,8 ± 0,7 2,7 ± 0,5 3,0 ± 0,3 3,0 ± 0,7 

IPVP Choque 3,2 ± 0,4 3,8 ± 2,2 3,8 ± 0,6 5,2 ± 2,2 a 4,8 ± 0,8 a 4,3 ± 0,8 
 NO/iNOs 3,2 ± 1,0 3,6 ± 1,1 3,6 ± 0,5 3,7 ± 0,6 b 3,9 ± 0,4 4,2 ± 0,9 

 Sham 9,3 ± 3,1 8,2 ± 2 7,2 ± 0,8 7,0 ± 2,3 7,3 ± 1,9 7,6 ± 2,1 

VVS Choque 9,3 ± 3 8,7 ± 2,3 6,4 ± 1,1 7,6 ± 1,8 7,8 ± 1,3 10 ± 2 
% NO/iNOs 11 ± 2 7,9 ± 2,4 7,9 ± 2 11 ± 3 8,6 ± 2,1 7,6 ± 2,8 
 
FC = frequência cardíaca / PAS = pressão arterial sistólica / PAD = pressão arterial diastólica / PAM = pressão arterial média /  
PAPs = pressão arterial pulmonar sistólica / PAPd = pressão arterial pulmonar diastólica / PAPm = pressão arterial pulmonar 
média / PAPO = pressão arterial pulmonar ocluída / PVC = pressão venosa central / IC = índice cardíaco / IRVS = índice da 
resistência vascular sistêmica / IRVP = índice da resistência vascular pulmonar / ITSVE = índice do trabalho sistólico do 
ventrículo esquerdo / ITSVD = índice do trabalho sistólico do ventrículo direito / IVS = índice do volume sistólico / FE = fração 
de ejeção / IVDF = índice do volume diastólico final / IVSF = índice do volume sistólico final / VPP = variação da pressão de 
pulso / ICEVAP = índice do conteúdo extravascular de água pulmonar / IVDFG = índice do volume diastólico final global / IVSIT 
= índice do volume sanguíneo intratorácico / IPVP = índice de permeabilidade vascular pulmonar/ VVS = variação do volume 
sistólico / dp = desvio padrão / Tbasal,T0, T60,T120, T180 e T240 = tempos experimentais / Sham,Choque e NO/iNOs = 
grupos experimentais /  a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
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5.1.1.1 Frequência cardíaca 

 

 

Verificou-se diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais 

T0, T60, T120, T180 e T240 dos grupos NO/iNOs e Choque em relação ao grupo 

Sham. Os valores estão representados na figura 2 abaixo. 

 

 

 

 

 
FC = frequência cardíaca / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 2 - Médias e desvios padrão da frequência cardíaca de acordo com o grupo e o 

tempo experimental avaliado 
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5.1.1.2 Pressão arterial sistólica 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais T60 

e T120 entre o grupo Choque e o grupo Sham. Já entre o NO/iNOs e o grupo Sham, 

houve diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais T0, T60, 

T120 e T180. Os valores estão representados na figura 3 abaixo. 

 

 

 

 
 
PAS = pressão arterial sistólica / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 3 - Médias e desvios padrão da pressão arterial sistólica de acordo com o grupo e o 

tempo experimental avaliado 
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5.1.1.3 Pressão arterial diastólica 

 

 

Constatou-se diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0, T60 e T120 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e em T180 

(somente grupo NO/iNOs) em relação ao grupo Sham. Os valores estão 

representados na figura 4 abaixo. 

 

 

 

 
 
PAD = pressão arterial diastólica / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o 
grupo NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 4 - Médias e desvios padrão da pressão arterial diastólica de acordo com o grupo e o 

tempo experimental avaliado 
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5.1.1.4 Pressão arterial média 

 

 

Foi observada diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0 (somente NO/iNOs) T60 e T120 de ambos os grupos (NO/iNOs e 

Choque) em relação ao grupo Sham. Os valores estão representados na figura 5 

abaixo. 

 

 

 

 
 
PAM = pressão arterial média / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 5 - Médias e desvios padrão da pressão arterial média de acordo com o grupo e o 

tempo experimental avaliado 
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5.1.1.5 Pressão arterial pulmonar sistólica 

 

 

Verificou-se diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais 

T60, T120, T180 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e no tempo T0 

(somente grupo Choque) em relação ao grupo Sham. Foi também constatada 

diferenças significantes no tempo T0 e T180 entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os 

valores estão representados na figura 6 abaixo. 

 

 

 

 
 
PAPs = pressão arterial pulmonar sistólica / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 6 - Médias e desvios padrão da pressão arterial pulmonar sistólica, de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.6 Pressão arterial pulmonar diastólica 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais T0, 

T60, T120, T180 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) em relação ao 

grupo Sham e nos tempos T0 e T180 entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os 

valores estão representados na figura 7 abaixo. 

 

 

 

 
 
PAPm = pressão arterial pulmonar diastólica / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 7 - Médias e desvios padrão da pressão arterial pulmonar diastólica, de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.7 Pressão arterial pulmonar média 

 

 

Constatou-se diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0, T60, T120, T180 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e 

Choque) em relação ao grupo Sham e nos tempos T0 e T180 entre os grupos 

NO/iNOs e Choque. Os valores estão representados na figura 8 abaixo. 

 

 

 

 
 
PAPm = pressão arterial pulmonar média / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 8 - Médias e desvios padrão da pressão arterial pulmonar média, de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.8 Pressão venosa central 

 

 

Foi observada diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T60 e T120 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e em T0 e 

T180 (somente o grupo Choque) em relação ao grupo Sham. No tempo T0 também 

houve diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão 

representados na figura 9 abaixo. 

 

 

 

 
 
PVC = pressão venosa central / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 9 - Médias e desvios padrão da pressão venosa central de acordo com o grupo e o 

tempo experimental avaliado 
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5.1.1.9 Índice cardíaco 

 

 

Verificou-se diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais 

T60 e T120 entre os grupos NO/iNOs e Sham. Nos tempos T120, T180 e T240 

também houve diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores 

estão representados na figura 10 abaixo. 

 

 

 

 
 
IC = índice cardíaco / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs 
com o grupo Choque 
 
Figura 10 - Médias e desvios padrão do índice cardíaco de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
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5.1.1.10 Índice da resistência vascular sistêmica  

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais T60 

entre o grupo NO/iNOs e o grupo Sham e entre os grupos NO/iNOs e Choque, no 

tempo T180. Os valores estão representados na figura 11 abaixo. 

 

 

 

 
 
IRVS = índice da resistência vascular sistêmica / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 11 - Médias e desvios padrão do índice da resistência vascular sistêmica de acordo 

com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.11 Índice da resistência vascular pulmonar  

 

 

Constatou-se diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e em T120 e 

T180 (somente o grupo Choque) em relação ao grupo Sham. Nos tempos T180 e 

T240, também houve diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os 

valores estão representados na figura 12 abaixo. 

 

 

 

 
 
IRVS = índice da resistência vascular pulmonar / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 12 - Médias e desvios padrão do índice da resistência vascular pulmonar, de acordo 

com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.12 Índice do trabalho sistólico do ventrículo esquerdo  

 

 

Foi observada diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0, T60, T120, T180 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e 

Choque) em relação ao grupo Sham. Nos tempos T120, T180 e T240, também 

houve diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão 

representados na figura 13 abaixo. 

 

 

 

 
 
ITSVE = índice do trabalho sistólico do ventrículo esquerdo / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = 
p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 13 - Médias e desvios padrão do índice do trabalho sistólico do ventrículo esquerdo 

de acordo com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.13 Índice do trabalho sistólico do ventrículo direito  

 

 

Ocorreu diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais 

T60, T120 e T180 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e em T240 (somente o 

grupo NO/iNOs) em relação ao grupo Sham. No tempo T120, também houve 

diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão 

representados na figura 14 abaixo. 

 

 

 

 
 
ITSVD = índice do trabalho sistólico do ventrículo direito /  a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = 
p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 14 - Médias e desvios padrão do índice do trabalho sistólico do ventrículo direito de 

acordo com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.14 Índice do volume sistólico 

 

 

Verificou-se diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais 

T0 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e em T120 e T180 (somente o 

grupo Choque) em relação ao grupo Sham. Nos tempos T120, T180 e T240, 

também houve diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores 

estão representados na figura 15 abaixo. 

 

 

 

 
 
IVS = índice do volume sistólico / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o 
grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 15 - Médias e desvios padrão do índice do volume sistólico de acordo com o grupo e 

o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.15 Fração de ejeção 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa nos tempo experimental T0 de 

ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e em T120, T180 e T240 (somente o grupo 

Choque) em relação ao grupo Sham. Nos tempos T180 e T240, também houve 

diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão 

representados na figura 16 abaixo. 

 

 

 

 
 
FE = fração de ejeção / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 16 - Médias e desvios padrão da fração de ejeção de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
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5.1.1.16 Índice do volume diastólico final 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos NO/iNOs, 

Choque e Sham em nenhum dos tempos avaliados. Os valores estão representados 

na figura 17 abaixo. 

 

 

 

 
 
IVDF = índice do volume diastólico final  
 
Figura 17 - Médias e desvios padrão do índice do volume diastólico final de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.17 Índice do volume sistólico final 

 

 

Constatou-se diferença estatisticamente significativa nos tempo experimental 

T0 do grupo NO/iNOs e em T120 e T180 do grupo Choque, ambos em relação ao 

grupo Sham. No tempo T180, também houve diferença significante entre os grupos 

NO/iNOs e Choque. Os valores estão representados na figura 18 abaixo. 

 

 

 

 
 
IVSF = índice do volume sistólico final / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando 
o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 18 - Médias e desvios padrão do índice do volume sistólico final de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.18 Variação da pressão de pulso 

 

 

Foi observada diferença estatisticamente significativa no tempo experimental 

T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e nos tempos T120 e T180 

(somente do grupo NO/iNOs) em relação ao grupo Sham. Os valores estão 

representados na figura 19 abaixo. 

 

 

 

 
 
VPP = variação da pressão de pulso 
 
Figura 19 - Médias e desvios padrão da variação da pressão de pulso de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.19 Índice do conteúdo extravascular de água pulmonar 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos NO/iNOs, 

Choque e Sham em nenhum dos tempos avaliados. Os valores estão representados 

na figura 20 abaixo. 

 

 

 

 
 
ICEVAP = índice do conteúdo extravascular de água pulmonar 
 
Figura 20 - Médias e desvios padrão do índice do conteúdo extravascular de água pulmonar 

de acordo com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.20 Índice do volume diastólico final global 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos NO/iNOs, 

Choque e Sham em nenhum dos tempos avaliados. Os valores estão representados 

na figura 21 abaixo. 

 

 

 

 
 
IVDFG = índice do volume diastólico final global  
 
Figura 21 - Médias e desvios padrão do índice do volume diastólico final global de acordo 

com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.21 Índice do volume sanguíneo intratorácico  

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos NO/iNOs, 

Choque e Sham em nenhum dos tempos avaliados. Os valores estão representados 

na figura 22 abaixo. 

 

 

 

 
 
IVSIT = índice do volume sanguíneo intratorácico 
 
Figura 22 - Médias e desvios padrão do índice do volume sanguíneo intratorácico de acordo 

com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.22 Índice de permeabilidade vascular pulmonar 

 

 

Ocorreu diferença estatisticamente significativa no tempo T120 para ambos 

os grupos (NO/iNOs e Choque) e no tempo T180 (Choque somente) em relação ao 

grupo Sham. Os valores estão representados na figura 23 abaixo. 

 

 

 

 
 
IPVP= índice de permeabilidade vascular pulmonar 

 
Figura 23 - Médias e desvios padrão do índice de permeabilidade vascular pulmonar de 

acordo com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.1.23 Variação do volume sistólico 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos NO/iNOs, 

Choque e Sham em nenhum dos tempos avaliados. Os valores estão representados 

na figura 24 abaixo. 

 

 

 

 
 
VVS = variação do volume sistólico 
 
Figura 24 - Médias e desvios padrão da variação do volume sistólico de acordo com o grupo 

e o tempo experimental avaliado 
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5.1.2 Parâmetros de perfusão e oxigenação tecidual global e regional 
 

 

A seguir serão apresentados a tabela 2 e os gráficos relativos aos parâmetros 

de perfusão e oxigenação. 

 

 
Tabela 2 - Distribuição das médias e desvios padrão dos parâmetros de perfusão e 

oxigenação tecidual dos animais dos grupos Sham, Choque e NO/iNOs, nos 
tempos experimentais avaliados - São Paulo - 2010 

 

Parâmetro Grupo Tempo      
  Tbasal T0 T60 T120 T180 T240 

 Sham 55 ± 9 64 ± 9 65 ± 7 66 ± 5 65 ± 5 67 ± 9 

PrCO2 Choque 58 ± 13 88 ± 12a 84 ± 6a 83 ± 6a 83 ± 6a 94 ± 16a 
(mmHg) NO/iNOs 65 ± 7 98 ± 11b 88 ± 11b 89 ± 11b 86 ± 12b 83 ± 11c 

 Sham 18 ± 9 25 ± 8 23 ± 6 25 ± 6 34 ± 21 36 ± 24 

PrPa Choque 20 ± 5 44 ± 11a 38 ± 5 38 ± 5 55 ± 27a 52 ± 23 
(mmHg) NO/iNOs 22 ± 9 46 ± 13b 39 ± 7 40 ± 8 38 ± 8c 33 ± 10c 

 Sham 7,28 ± 0,07 7,25 ± 0,07 7,25 ± 0,04 7,26 ± 0,04 7,25 ± 0,05 7,21 ± 0,10

pHi Choque 7,26 ± 0,07 7,06 ± 0,06a 7,08 ± 0,03a 7,06 ± 0,04a 6,99 ± 0,09a 7,01 ± 0,08a

 NO/iNOs 7,25 ± 0,06 7,03 ± 0,07b 7,06 ± 0,07b 7,07 ± 0,06b 7,07±0,06b;c 7,11±0,09b;c

 Sham 1,9 ± 0,6 1,4 ± 0,3 1,2 ± 0,2 1,2 ± 0,3 1,0 ± 0,3 1,0 ± 0,3 

Lactato  Choque 1,5 ± 0,4 2,5 ± 0,9a 3,3 ± 0,6a 4,1 ± 1,2a 4,0 ± 1,3a 3,9 ± 1,6a 
(mmol/L) NO/iNOs 1,7 ± 0,3 2,9 ± 0,7b 4,1 ± 0,7b 4,3 ± 0,6b 4,4 ± 0,8b 3,9 ± 0,7b 

 Sham 79 ± 4 82 ± 3 82 ± 2 80 ± 2 79 ± 2 78 ± 2 

SvO2 Choque 80 ± 4 78 ± 4 81 ± 6 74 ± 10 71 ± 8a 65 ± 12a 
(%) NO/iNOs 77 ± 4 71 ± 8b 83 ± 4 83 ± 4c 81 ± 6c 79 ± 6c 

 Sham 0 30 ± 24 60 ± 24 82 ± 31 117 ± 43 148 ± 30 

DU Choque 0 15 ± 8 29 ± 21 42 ± 26 55 ± 33a 66 ± 45a 
(mL) NO/iNOs 0 17 ± 14 41 ± 18 71 ± 48 117 ± 60c 167 ± 89c 
 
PrCO2 = pressão parcial do CO2 da mucosa intestinal / PrPa = Diferença da pressão parcial do CO2 intestinal / pHi = pH da 
mucosa intestinal / SvO2 = saturação venosa mista de O2 / DU = débito urinário / dp = desvio padrão / Tbasal,T0, T60,T120, 
T180 e T240 = tempos experimentais / Sham,Choque e NO/iNOs = grupos experimentais / a = p<0,05 comparando o grupo 
Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Choque 
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5.1.2.1 Pressão parcial do dióxido de carbono da mucosa intestinal 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais T0, 

T60, T120 e T180 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e no tempo T240 

(somente o grupo Choque) em relação ao grupo Sham. No tempo T240, também 

houve diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão 

representados na figura 25 abaixo. 

 

 

 

 
 
PrCO2 = pressão parcial do dióxido de carbono da mucosa intestinal / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo 
Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo 
Choque 
 
Figura 25 - Médias e desvios padrão da pressão parcial do dióxido de carbono da mucosa 

intestinal de acordo com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.2.2 Diferença da pressão parcial do dióxido de carbono intestinal e arterial  

 

 

Constatou-se diferença estatisticamente significativa no tempo experimental 

T0 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e no tempo T180 (somente o grupo 

Choque) em relação ao grupo Sham. Nos tempos T180 e T240, também houve 

diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão 

representados na figura 26 abaixo. 

 

 

 

 
 
PrPa = Diferença da pressão parcial do dióxido de carbono intestinal / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo 
Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo 
Choque 
 
Figura 26 - Médias e desvios padrão da diferença da pressão parcial do dióxido de carbono 

intestinal e arterial de acordo com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.2.3 pH da mucosa intestinal 

 

 

Foi observada diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0, T60, T120, T180 e T240 dos grupos NO/iNOs e Choque em 

relação ao grupo Sham. Nos tempos T180 e T240, também houve diferença 

significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão representados na 

figura 27 abaixo. 

 

 

 

 
 
pHi = pH da mucosa intestinal / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 27 - Médias e desvios padrão do pH da mucosa intestinal de acordo com o grupo e o 

tempo experimental avaliado 
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5.1.2.4 Lactato arterial 

 

 

Verificou-se diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais 

T0, T60, T120, T180 e T240 dos grupos NO/iNOs e Choque em relação ao grupo 

Sham. Os valores estão representados na figura 28 abaixo. 

 

 

 

 
 
a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 28 - Médias e desvios padrão do lactato arterial de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
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5.1.2.5 Saturação venosa mista de oxigênio 

 

 

Foi observada diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0 (somente grupo NO/iNOs) e nos tempos T180 e T240 (somente 

grupo Choque) entre o grupo Sham. Nos tempos T120, T180 e T240, também houve 

diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão 

representados na figura 29 abaixo. 

 

 

 

 
 
SvO2 = saturação venosa mista de oxigênio / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 29 - Médias e desvios padrão da saturação venosa mista de oxigênio de acordo com 

o grupo e o tempo experimental avaliado 
 

 

 

 

 

 

 



Resultados  90 

5.1.2.6 Débito urinário 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais T180 

e T240 entre o grupo Choque e o Sham e também, entre o grupo NO/iNOs e o grupo 

Choque, nestes mesmos tempos. Os valores estão representados na figura 30 

abaixo. 

 

 

 

 
 
DU = débito urinário / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs 
com o grupo Choque 
 
Figura 30 - Médias e desvios padrão do débito urinário de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
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Tabela 3 - Distribuição das médias e desvios padrão do clearence do lactato de todos os 
animais dos grupos Sham, Choque e NO/iNOs, nos períodos experimentais 
avaliados - São Paulo - 2010 

 

Parâmetro Grupo Tempo     
    P0 P120 P240 

Clearence Sham 23 ± 13a 14 ± 12a 17 ± 8 

do Choque 75 ± 60b 89 ± 63 36 ± 28 

lactato NO/iNOs 73 ± 48 53 ± 24 12 ± 6 
 
P0, P120 e P240 = períodos experimentais / Sham,Choque e NO/iNOs = grupos 
experimentais /a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = 
p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham 

 

 

5.1.2.7 Clearence do lactato 

 

 

Ocorreu diferença estatisticamente significativa nos período experimental P0 

de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e no período P120 (somente no grupo 

Choque) em relação ao grupo Sham. Os valores estão representados na figura 31.  

 

 
 
a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 31 - Médias e desvios padrão do clearence do lactato de acordo com o grupo e o 

tempo experimental avaliado 
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5.1.3 Parâmetros hemogasométricos, eletróliticos e hematócrito 
 

 

A seguir serão apresentados a tabela 4 e os gráficos relativos aos parâmetros 

hemogasométricos, eletrolíticos e de hematócrito. 

 

 
Tabela 4 - Distribuição das médias e desvios padrão dos parâmetros hemogasométricos, 

eletróliticos e hematócrito de todos os animais dos grupos Sham, Choque e 
NO/iNOs, nos tempos experimentais avaliados - São Paulo - 2010 

 

(Continua) 
 

Parâmetro Grupo Tempo           
    Tbasal T0 T60 T120 T180 T240 

 Sham 7,43 ± 004 7,45 ± 0,02 7,45 ± 0,01 7,45 ± 0,02 7,45 ± 0,02 7,45 ± 0,01

pHa Choque 7,44 ± 0,06 7,34 ± 0,05a 7,33 ± 0,04a 7,32 ± 0,03a 7,31 ± 0,03a 7,31 ± 0,08a

 NO/iNOs 7,43 ± 0,02 7,32 ± 0,05b 7,31 ± 0,06b 7,34 ± 0,06b 7,33 ± 0,05b 7,34 ± 0,07b

 Sham 41 ± 4 40 ± 2 41 ± 2 42 ± 3 41 ± 2 42 ± 3 

PaCO2 Choque 39 ± 6 46 ± 4 46 ± 2 45 ± 2 45 ± 5 46 ± 8 
(mmHg) NO/iNOs 41 ± 3 51 ± 6b;c 49 ± 7b 46 ± 7 46 ± 5 45 ± 4 

 Sham 220 ± 19 223 ± 33 213 ± 23 209 ± 17 208 ± 13 206 ± 15 

PaO2 Choque 218 ± 16 157 ± 27a 130 ± 39a 108 ± 29a 112 ± 57a 115 ± 64a 
(mmHg) NO/iNOs 232 ± 14 130 ± 54b 136 ± 48b 136 ± 33b 122 ± 30b 116 ± 31b 

 Sham 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 100 ± 0 

SaO2 Choque 100 ± 0 99 ± 0 98 ± 2 97 ± 2 94 ± 5a 93 ± 7a 
(%) NO/iNOs 100 ± 0 96 ± 3 98 ± 2 98 ± 1 98 ± 1c 97 ± 2c 

 Sham 27 ± 1 27 ± 1 28 ± 1 29 ± 1 28 ± 1 28 ± 2 

HCO3 Choque 26 ± 2 24 ± 1a 24 ± 2a 22 ± 2a 22 ± 2a 22 ± 2a 
(mmol/L) NO/iNOs 27 ± 2 25 ± 1b 24 ± 1b 24 ± 1b 23 ± 1b 24 ± 2b;c 

 Sham 44 ± 2 47 ± 4 47 ± 2 46 ± 1 46 ± 2 45 ± 2 

PvO2 Choque 45 ± 6 49 ± 3 52 ± 7 48 ± 7 45 ± 5 41 ± 7 
(mmHg) NO/iNOs 44 ± 4 45 ± 5 54 ± 5b 55 ± 4b;c 53 ± 6b;c 50 ± 5c 

 Sham 3,7 ± 0,3 3,9 ± 0,3 4,0 ± 0,3 4,1 ± 0,2 4,1 ± 0,4 4,4 ± 0,4 

K+ Choque 3,8 ± 0,5 3,8 ± 0,5 3,7 ± 0,4 4,1 ± 0,5 4,3 ± 0,4 4,9 ± 0,9 
(mmol/L) NO/iNOs 3,6 ± 0,3 3,7 ± 0,2 3,6 ± 0,3 4,0 ± 0,2 4,2 ± 0,3 4,6 ± 0,6 

 Sham 141 ± 2 140 ± 3 138 ± 2 138 ± 2 139 ± 3 137 ± 2 

Na+ Choque 143 ± 4 144 ± 3 142 ± 3a 140 ± 4 141 ± 2 138 ± 5 
(mmol/L) NO/iNOs 140 ± 1 140 ± 3c 139 ± 3 138 ± 2 136 ± 4c 133 ± 2b;c 
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       (Conclusão)

Parâmetro Grupo Tempo           

    Tbasal T0 T60 T120 T180 T240 

 Sham 27 ± 1 26 ± 2 26 ± 2 26 ± 2 26 ± 2 25 ± 2 

Ht Choque 27 ± 2 34 ± 4a 29 ± 2 32 ± 4a 34 ± 5a 36 ± 7a 

 (%) NO/iNOs 29 ± 2 37 ± 3b;c 30 ± 2b 31 ± 4b 33 ± 3b 35 ± 3b 
 
pHa = pH arterial / PaCO2 = pressão parcial arterial de CO2 / PaO2 =  pressão parcial arterial de O2 / SaO2 = Saturação arterial 
de O2 / HCO3 = bicarbonato arterial / PvO2 = pressão parcial de O2 no sangue venoso misto / K+ = Potássio / Na+ = sódio / Ht 
= hematócrito / dp = desvio padrão / Tbasal,T0, T60,T120, T180 e T240 = tempos experimentais / Sham,Choque e NO/iNOs = 
grupos experimentais /  a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 

 

5.1.3.1 pH arterial 

 
 
Foi observada diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0, T60, T120, T180 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e 

Choque) em relação ao grupo Sham. Os valores estão representados na figura 32 

abaixo. 

 

 

 
 
a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham 
 
Figura 32 - Médias e desvios padrão do pH arterial de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
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5.1.3.2 Pressão parcial arterial de dióxido de carbono 

 

 

Constatou-se diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0 e T60 entre os grupos NO/iNOs e Sham e no tempo T0 entre os 

grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão representados na figura 33 abaixo. 

 

 

 

 
 
PaCO2 = pressão parcial arterial de dióxido de carbono / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = 
p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 33 - Médias e desvios padrão da pressão parcial arterial de dióxido de carbono de 

acordo com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.3.3 Pressão parcial arterial de oxigênio 

 

 

Constatou-se diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0, T60, T120, T180 e T240 dos grupos NO/iNOs e Choque em 

relação ao grupo Sham. Os valores estão representados na figura 34 abaixo. 

 

 

 

 
 
PaO2 =  pressão parcial arterial de oxigênio / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham 
 
Figura 34 - Médias e desvios padrão da pressão parcial arterial de oxigênio de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.3.4 Saturação arterial de oxigênio 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais T180 

e T240 entre o grupo Choque e o Sham e também, entre o grupos NO/iNOs e 

Choque, nestes mesmos tempos. Os valores estão representados na figura 35 

abaixo. 

 

 

 

 
 
SaO2 = Saturação arterial de oxigênio / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando 
o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 35 - Médias e desvios padrão da saturação arterial de oxigênio de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.3.5 Bicarbonato arterial 

 

 

Foi observada diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0, T60, T120, T180 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e 

Choque) em relação ao grupo Sham. No tempo T240, também houve diferença 

significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão representados na 

figura 36 abaixo. 

 

 

 

 
 
HCO3 = bicarbonato arterial / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 36 - Médias e desvios padrão do bicarbonato arterial de acordo com o grupo e o 

tempo experimental avaliado 
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5.1.3.6 Pressão parcial de oxigênio no sangue venoso misto 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais T60, 

T120 e T180 entre o grupo NO/iNOs e o grupo Sham. Nos tempos T120, T180 e 

T240, também ocorreram diferenças significantes entre os grupos NO/iNOs e 

Choque. Os valores estão representados na figura 37 abaixo. 

 

 

 

 
 
PvO2 = pressão parcial de oxigênio no sangue venoso misto / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c 
= p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 37 - Médias e desvios da pressão parcial de oxigênio no sangue venoso misto de 

acordo com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.3.7 Sódio 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa no T60 (somente o grupo 

Choque) e no T240 (somente o grupo NO/iNOs), ambos em relação ao grupo Sham. 

No T0, T180 e T240, também ocorreram diferenças significantes entre os grupos 

NO/iNOs e Choque. Os valores estão representados na figura 38 abaixo. 

 

 

 

 
 
Na = sódio / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o 
grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 38 - Médias e desvios padrão do sódio de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
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5.1.3.8 Hematócrito 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais T0, 

T120, T180 e T240 (dos grupos NO/iNOs e Choque) e no tempo T60 (somente o 

grupo NO/iNOs), em relação ao grupo Sham. No tempo T0, também ocorreu 

diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão 

representados na figura 39 abaixo. 

 

 

 

 
 
Ht = hematócrito / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com 
o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 39 - Médias e desvios padrão de hematócrito de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
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5.1.4 Parâmetros ventilatórios 

 

 

A seguir serão apresentados a tabela 5 e os gráficos com a distribuição das 

médias e desvios padrão para os parâmetros ventilatórios analisados. 

 

 
Tabela 5 - Distribuição das médias e desvios padrão dos parâmetros ventilatórios de todos 

os animais dos grupos Sham, Choque e NO/iNOs, nos tempos experimentais 
avaliados - São Paulo - 2010 

 

Parâmetro Grupo Tempo           
    Tbasal T0 T60 T120 T180 T240 

 Sham 20 ± 3 19 ± 3 20 ± 3 19 ± 3 19 ± 3 19 ± 3 

Cdin Choque 21 ± 3 17 ± 3 15 ± 3a 13 ± 2a 13 ± 2a 12 ± 2a 
(mL/cmH2O) NO/iNOs 22 ± 2 15 ± 1b 14 ± 2b 13 ± 2b 13 ± 2b 13 ± 2b 

 Sham 4,5 ± 0,6 4,6 ± 0,6 4,6 ± 0,5 4,8 ± 0,6 4,8 ± 0,6 4,8 ± 0,6 

VM Choque 4,4 ± 0,6 4,8 ± 0,9 4,9 ± 0,7 5,1 ± 0,8 5,2 ± 0,7 5,1 ± 0,6 
(L/min) NO/iNOs 4,5 ± 0,3 5,0 ± 0,4 5,1 ± 0,4 5,3 ± 0,2 5,2 ± 0,4 5,4 ± 0,4 

 Sham 41 ± 4 41 ± 2 42 ± 4 42 ± 1 43 ± 1 42 ± 1 

EtCO2 Choque 40 ± 5 44 ± 2 45 ± 2 44 ± 2 42 ± 4 41 ± 4 
(mmHg) NO/iNOs 42 ± 2 46 ± 4 45 ± 2 43 ± 4 42 ± 2 40 ± 1 

 Sham 16 ± 1 17 ± 1 17 ± 1 18 ± 1 18 ± 1 18 ± 1 

Ppico Choque 16 ± 2 19 ± 3 20 ± 3a 23 ± 3a 23 ± 3a 23 ± 3a 
(cmH2O) NO/iNOs 15 ± 1 20 ± 1 22 ± 3b 23 ± 2b 22 ± 2b 23 ± 3b 

 Sham 16 ± 1 17 ± 1 16 ± 2 17 ± 1 17 ± 2 17 ± 1 

Ppausa Choque 15 ± 2 19 ± 3 20 ± 3a 22 ± 3a 23 ± 3a 23 ± 3a 
(cmH2O) NO/iNOs 15 ± 1 20 ± 1 22 ± 3b 23 ± 2b 22 ± 2b 22 ± 3b 

 Sham 7,8 ± 0,4 8 ± 0 7,8 ± 0,4 8 ± 0 8 ± 0 8 ± 0 

Pmed Choque 7,9 ± 0,7 8,4 ± 1 8,7 ± 0,5a 9,1 ± 0,9a 9,3 ± 0,8a 9,0 ± 0,8a 
(cmH2O) NO/iNOs 7,6 ± 0,5 8,6 ± 0,5 9,0 ± 0,8b 9,4 ± 0,8b 9,1 ± 0,7b 9,1 ± 0,7b 
 
Cdin = complacência dinâmica / VM = volume minuto / EtCO2 = CO2 no final da expiração / Ppico = pressão de pico das vias 
aéreas / Ppausa = pressão de platô das vias aéreas / Pmed = pressão média das vias aéreas / dp = desvio padrão / Tbasal,T0, 
T60,T120, T180 e T240 = tempos experimentais / Sham,Choque e NO/iNOs = grupos experimentais /  a = p<0,05 comparando 
o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham 
c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
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5.1.4.1 Complacência pulmonar 

 

 

Foi observada diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T60, T120, T180 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) 

em relação ao grupo Sham. Os valores estão representados na figura 40 abaixo. 

 

 

 

 
 
Cdin = complacência pulmonar / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 40 - Médias e desvios da complacência pulmonar de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
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5.1.4.2 Volume minuto 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos NO/iNOs, 

Choque e Sham em nenhum dos tempos avaliados. Os valores estão representados 

na figura 41 abaixo. 

 

 

 

 
 
VM=volume minuto / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs 
com o grupo Sham  
 
Figura 41 - Médias e desvios padrão do volume minuto de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados  104 

5.1.4.3 Pressão parcial de dióxido de carbono expirado  

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa entre o grupo NO/iNOs e Sham 

apenas no tempo T0. Os valores estão representados na figura 42 abaixo. 

 

 

 

 
 
EtCO2 = pressão parcial de dióxido de carbono expirado / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 42 - Médias e desvios padrão da pressão parcial de dióxido de carbono expirado de 

acordo com o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.4.4 Pressão de pico das vias aéreas 

 

 

Verificou-se diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais 

T60, T120, T180 e T240 dos grupos NO/iNOs e Choque em relação ao grupo Sham. 

Os valores estão representados na figura 43 abaixo. 

 

 

 

 
 
Ppico = pressão de pico das vias aéreas / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 43 - Médias e desvios padrão da pressão de pico das vias aéreas de acordo com o grupo e o 

tempo experimental avaliado 
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5.1.4.5 Pressão de platô das vias aéreas 

 

 

Foi observada diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T60, T120, T180 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) 

em relação ao grupo Sham. Os valores estão representados na figura 44 abaixo. 

 

 

 

 
 
Ppausa = pressão de platô das vias aéreas / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 44 - Médias e desvios padrão da pressão de platô das vias aéreas de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.4.6 Pressão média das vias aéreas 

 

 

Foi constatada diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T60, T120, T180 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) 

em relação ao grupo Sham. Os valores estão representados na figura 45 abaixo. 

 

 

 

 
 
Pmed = pressão média das vias aéreas / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 45 - Médias e desvios padrão da pressão média das vias aéreas de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.5 Variáveis de transporte de oxigênio  

 

 

A seguir serão apresentados a tabela 6 e os gráficos com a distribuição das 

médias e desvios padrão das variáveis de transporte de oxigênio analisadas. 

 

 
Tabela 6 - Distribuição das médias e desvios padrão das variáveis de transporte de oxigênio 

de todos os animais dos grupos Sham, Choque e NO/iNOs, nos tempos 
experimentais avaliados - São Paulo - 2010 

 

Parâmetro Grupo Tempo           
    Tbasal T0 T60 T120 T180 T240 

 Sham 12 ± 0,6 12 ± 0,8 12 ± 0,7 12 ± 0,9 11 ± 0,7 11 ± 0,7 

CaO2 Choque 12 ± 1,1 15 ± 1,7a 13 ± 1 14 ± 1,5a 14 ± 1,5a 15 ± 1,6a 
(mL/dL) NO/iNOs 13 ± 0,9 16 ± 0,8bb 13 ± 0,8b 14 ± 1,7b 14 ± 1,5b 15 ± 1,1b 

 Sham 9,4 ± 0,7 9,7 ± 0,8 9,5 ± 0,5 9,2 ± 0,6 9 ± 0,6 8,6 ± 0,5 

CvO2 Choque 9,6 ± 1,2 11,9 ± 1,6a 10,6 ± 1,2 10,5 ± 1,8 10,5 ± 1,4a 10,4 ± 1,5a 
(mL/dL) NO/iNOs 10,2 ± 1,1 11,8 ± 0,9b 11,3 ± 0,8b 11,7 ± 1,8b 11,8 ± 1,2b;c 12,3 ± 0,6b;c

 Sham 503 ± 64 526 ± 52 565 ± 108 546 ± 89 507 ± 112 518 ± 112 

DO2 Choque 471 ± 94 542 ± 93 738 ± 258 647 ± 236 573 ± 300 490 ± 177 
(mL/min/m2) NO/iNOs 530 ± 96 520 ± 90 911 ± 210b 925 ± 275b;c 859 ± 271b;c 767 ± 179b;c

 Sham 106 ± 19 94 ± 22 100 ± 22 110 ± 18 104 ± 17 111 ± 22 

VO2 Choque 92 ± 9 113 ± 20 112 ± 14 129 ± 26 127 ± 52 137 ± 39 
(mL/min/m2) NO/iNOs 117 ± 14 131 ± 17 133 ± 27 139 ± 37 141 ± 49 135 ± 26 

 Sham 21 ± 3,7 18 ± 2,9 18 ± 1,9 20 ± 1,5 21 ± 2,2 22 ± 1,7 

TEO2 Choque 20 ± 3,8 21 ± 4,3 17 ± 7,2 23 ± 10,8 25 ± 8,8 30 ± 11,1a 
(%) NO/iNOs 22 ± 3,7 26 ± 7 15 ± 3,6 16 ± 3,2 17 ± 5,3 18 ± 4,9c 
 
CaO2 = conteúdo arterial de oxigênio / CvO2 = conteúdo venoso misto de oxigênio / DO2 = oferta sistêmica de oxigênio / VO2 = 
consumo sistêmico de oxigênio/ TEO2 = taxa de extração sistêmica de oxigênio / Tbasal,T0, T60,T120, T180 e T240 = tempos 
experimentais / Sham,Choque e NO/iNOs = grupos experimentais / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo 
Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo 
Choque 
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5.1.5.1 Conteúdo arterial de oxigênio 

 

 

Foi constatada diferença estatisticamente significativa nos tempos 

experimentais T0, T120, T180 e T240 em ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e 

no T60 (somente NO/iNOs), em relação ao grupo Sham. Os valores estão 

representados na figura 46 abaixo. 

 

 

 

 
 
CaO2 = conteúdo arterial de oxigênio / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o 
grupo NO/iNOs com o grupo Sham 
 
Figura 46 - Médias e desvios padrão do conteúdo arterial de oxigênio de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.5.2 Conteúdo venoso misto de oxigênio 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa nos tempo experimental T0, 

T120, T180 e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e em T60 (somente o 

grupo NO/iNOs) em relação ao grupo Sham. Nos tempos T180 e T240, também 

houve diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão 

representados na figura 47 abaixo. 

 

 

 

 
 
CaO2 = conteúdo venoso misto de oxigênio / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 47 - Médias e desvios padrão do conteúdo venoso misto de oxigênio de acordo com 

o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.5.3 Oferta sistêmica de oxigênio 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais T180 

e T240 de ambos os grupos (NO/iNOs e Choque) e em T60 e T120 (somente o 

grupo NO/iNOs) em relação ao grupo Sham. Nos tempos T120, T180 e T240, 

também houve diferença significante entre os grupos NO/iNOs e Choque. Os valores 

estão representados na figura 48 abaixo. 

 

 

 

 
 
DO2 = oferta sistêmica de oxigênio / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o 
grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 48 - Médias e desvios padrão da oferta sistêmica de oxigênio de acordo com o grupo 

e o tempo experimental avaliado 
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5.1.5.4 Consumo sistêmico de oxigênio 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa nos tempos experimentais 

avaliados, entre os grupos Sham, NO/iNOs e Choque. Os valores estão 

representados na figura 49 abaixo. 

 

 

 

 
 
VO2 = consumo sistêmico de oxigênio /  
 
Figura 49 - Médias e desvios padrão do consumo sistêmico de oxigênio de acordo com o 

grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.1.5.5 Taxa de extração sistêmica de oxigênio 

 

 

Houve diferença estatisticamente significativa no tempo experimental T60 

(somente o grupo NO/iNOs) e no tempo T240 (somente o grupo Choque) em relação 

ao grupo Sham. No tempo T240, também houve diferença significante entre os 

grupos NO/iNOs e Choque. Os valores estão representados na figura 50 abaixo. 

 

 

 

 
 
TEO2 = taxa de extração sistêmica de oxigênio / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 
comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 50 - Médias e desvios padrão taxa de extração sistêmica de oxigênio de acordo com 

o grupo e o tempo experimental avaliado 
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5.2 PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS 

 

 

A seguir, tem-se a tabela 7 e os gráficos das médias e desvios padrão do 

nível sérico das citocinas TNFα, IL-1β, IL-6 e IL-10, nos tempos avaliados. 

 

 
Tabela 7 - Distribuição das médias e desvios padrão dos parâmetros inflamatórios dos 

animais dos grupos Sham, Choque e NO/iNOs, nos tempos avaliados - São 
Paulo - 2010 

 

Parâmetro Grupo Tempo     
    Tbasal T120 T240 

 Sham 11 ± 21 13 ± 11 2,5 ± 6,2 

IL-1β Choque 8,6 ± 23 600 ± 478a 1.306 ± 238a 
(pg/mL) NO/iNOs 27 ± 43 253 ± 284 340 ±1 47b;c 

 Sham 3,8 ± 9,4 5,8 ± 14 0,0 

IL-6 Choque 0,0 3.028 ± 829a 2.585 ± 709a 
(pg/mL) NO/iNOs 16 ± 8,8 3.065 ± 425b 2.251 ± 717b 

 Sham 7,2 ± 11 8,6 ± 11 4,5 ± 11 

IL-10 Choque 0,0 59 ± 42a 43 ± 26a 
(pg/mL) NO/iNOs 0,2 ± 0,6 29 ± 21b 19 ± 14 

 Sham 71 ± 58  77 ± 46 

TNF α Choque 67 ± 67  1.668 ± 33a 
(pg/mL) NO/iNOs 125 ± 61  1.672 ± 11b 
 
IL-1β, IL-6, IL-10 e TNFα = citocinas / Tbasal,T0, T60,T120, T180 e T240 = tempos 
experimentais / Sham,Choque e NO/iNOs = grupos experimentais / a = p<0,05 
comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o 
grupo Choque 
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5.2.1 Fator de necrose tumoral α 
 

 

Houve diferença estatisticamente significativa no tempo T240 para ambos os 

grupos (NO/iNOs e Choque) em relação ao grupo Sham. Os valores estão 

representados na figura 2 abaixo. Os valores estão representados na figura 51 

abaixo. 

 

 

 

 
 
TNFα = fator de necrose tumoral α / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o 
grupo NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 51 - Médias e desvios padrão do fator de necrose tumoral α de acordo com o grupo e 

o tempo experimental avaliado 
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5.2.2 Interleucina 1β 
 

 

Houve diferença estatisticamente significativa no tempo T120 (somente 

Choque) e no T240 (NO/iNOs e Choque) em relação ao Sham. Houve diferença 

estatisticamente significativa também, no tempo T240, entre os grupos NO/iNOs e 

Choque. Os valores estão representados na figura 52 abaixo. 

 

 

 

 
 
IL-1β  = interleucina 1β / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham / c = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs com o grupo Choque 
 
Figura 52 - Médias e desvios padrão da interleucina 1β de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
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5.2.3 Interleucina 6 
 

 

Houve diferença estatisticamente significativa entre ambos os grupos 

(NO/iNOs e Choque) e o grupo Sham nos tempos T120 e T240. Os valores estão 

representados na figura 53 abaixo. 

 

 

 

 
 
IL-6  = interleucina 6 / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo NO/iNOs 
com o grupo Sham  
 
Figura 53 - Médias e desvios padrão da interleucina 6 de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
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5.2.4 Interleucina 10 
 

 

Houve diferença estatisticamente significativa entre ambos os grupos 

(NO/iNOs e Choque) e o Sham no tempo T120, e também, entre os grupos Choque 

e Sham no tempo T240. Os valores estão representados na figura 54 abaixo, 

 

 

 

 
 
IL-10  = interleucina 10 / a = p<0,05 comparando o grupo Choque com o grupo Sham / b = p<0,05 comparando o grupo 
NO/iNOs com o grupo Sham  
 
Figura 54 - Médias e desvios padrão da interleucina 10 de acordo com o grupo e o tempo 

experimental avaliado 
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5.3 AVALIAÇÃO DOS TRATAMENTOS 
 
 
Nesta seção estão descritos os resultados da comparação das médias e 

desvios padrão do tratamento padrão, com fluidos e noradrenalina, realizado nos 

grupos NO/iNOs e Choque. Há também o valor da dose de nitroprussiato que foi 

infundida em cada um dos animais do grupo NO/iNOs, de acordo com as regras 

estabelecidas no delineamento experimental. Por fim, estão descritos as médias e 

desvios padrão de parâmetros avaliados e corrigidos, sempre que necessário, para 

manterem-se em níveis normais.  

 
 

5.3.1 Avaliação do tratamento padrão 
 
 
A seguir estão apresentados os resultados, na tabela 8 e gráficos, da 

comparação entre os grupos Choque e NO/iNOs quanto a quantidade de fluidos e 

noradrenalina administrados. Estes resultados foram divididos em dois períodos, 

para facilitar a apresentação e interpretação dos dados. Então, tem-se o P120, que 

representa a quantidade de fluido ou noradrenalina administrada do tempo T0 (início 

do tratamento) até o tempo T120, ou seja, período do tratamento padrão 

exclusivamente. E o P240, que representa a quantidade de fluido e noradrenalina 

administrada do tempo T120 ao tempo T240, período em que foi realizado o 

tratamento específico, somente no grupo NO/iNOs, além do padrão. 

 

 
Tabela 8 - Distribuição das médias e desvios padrão do tratamento com fluidos e noradrenalina, 

dos grupos Choque e NO/iNOs, nos períodos P120 e P240 - São Paulo - 2010 
 

 

Parâmetro Grupo Tempo  
    P120 P240 

Fluido Choque 1030 ± 560 160 ± 230 
(mL) NO/iNOs 1400 ± 550 540 ± 550 

Noradrenalina Choque 38 ± 40 38 ± 60 
(mg) NO/iNOs 32 ± 18 30 ± 24 
 
Fluido = quantidade de fluidos administrada / Nor = quantidade de 
noradrenalina administrada / P120 = período experimental do Tbasal ao T 120 / 
P240 = período experimental do T120 ao T 240 / Tbasal,T0, T60,T120, T180 e 
T240 = tempos experimentais / Choque e NO/iNOs = grupos experimentais  
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5.3.1.1 Fluidos 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos NO/iNOs e 

Choque nos períodos avaliados. Os valores estão representados na figura 55 

abaixo. 

 

 

 

 
 
Figura 55 - Médias e desvios padrão do tratamento com fluidos de acordo com o grupo e o 

período avaliado 
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5.3.1.2 Noradrenalina 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos NO/iNOs e 

Choque nos períodos avaliados. Os valores estão representados na figura 56 

abaixo. 

 

 

 

 
 
Figura 56 - Médias e desvios padrão do tratamento com noradrenalina de acordo com o 

grupo e o período avaliado 
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5.3.2 Avaliação do tratamento específico 

 

 

A seguir está a tabela 9, com a dose de nitroprussiato utilizada em cada um 

dos animais do grupo NO/iNOs, no tratamento padrão, que compreendeu o período 

do tempo experimental T120 até o T240. 

 

 
Tabela 9 - Dose de nitroprussiato utilizada em cada animal do grupo NO/iNOs, durante 

tratamento específico - São Paulo - 2010 
 

Grupo Nitroprussiato 
animais dose (µg/kg/min) 

1° 1,0 

2° 3,0 

3° 1,0 

4° 5,0 

5° 1,0 

6° 5,0 

7° 5,0 

média 3,0 

desvio padrão 2,0 
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5.3.3 Avaliação da manutenção da temperatura e glicemia 
 

 

Neste item estão representados os parâmetros de glicemia e temperatura, na 

forma da tabela 10 e dos gráficos. Quando alterados, estes parâmetros eram 

corrigidos para manterem-se nos níveis fisiológicos normais, tal como descrito no 

material e método. 

 

 
Tabela 10 - Médias e desvios padrão dos parâmetros acessórios de todos os animais dos 

grupos Sham, Choque e NO/iNOs, nos tempos experimentais avaliados - São 
Paulo - 2010 

 

Parâmetro Grupo Tempo           
    Tbasal T0 T60 T120 T180 T240 

 Sham 36,7 ± 0,2 36,9 ± 0,3 37,3 ± 0,5 37,7 ± 0,4 37,9 ± 0,4 38 ± 0,5 

Temp Choque 37,2 ± 0,7 37,7 ± 0,8 37,5 ± 0,7 37,9 ± 0,8 38 ± 0,5 37,9 ± 0,5 
(oC) NO/iNOs 37,2 ± 0,9 37,7 ± 0,7 37,2 ± 0,5 37,5 ± 0,5 37,6 ± 0,6 37,5 ± 0,5 

 Sham 80 ± 30 100 ± 5 115 ± 38 81 ± 3 88 ± 10 79 ± 10 

Glicemia  Choque 87 ± 30 91 ± 26 87 ± 38 76 ± 34 68 ± 34 70 ± 48 
(mg/dL) NO/iNOs 78 ± 21 78 ± 24 69 ± 24 89 ± 82 79 ± 12 90 ± 49 
 
Temp = temperatura / Tbasal,T0, T60,T120, T180 e T240 = tempos experimentais / Sham,Choque e NO/iNOs = grupos 
experimentais 
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5.3.3.1 Temperatura 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos NO/iNOs e 

Choque nos períodos avaliados. Os valores estão representados na figura 57 

abaixo. 

 

 

 

 
 
Temp = temperatura 
 
Figura 57 - Médias e desvios padrão da temperatura de acordo com o grupo e o período 

avaliado 
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5.3.3.2 Glicemia 

 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos NO/iNOs e 

Choque nos períodos avaliados. Os valores estão representados na figura 58 

abaixo. 

 

 

 

 
 
Figura 58 - Médias e desvios padrão de glicemia de acordo com o grupo e o período 
avaliado 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

O tratamento da sepse hoje é baseado na administração precoce de 

antibióticos, na ressuscitação hemodinâmica precoce, guiada principalmente por 

parâmetros hemodinâmicos macrocirculatórios, mas também de oxigenação e 

perfusão teciduais; no controle da glicemia; numa estratégia de ventilação protetora; 

e na eventual administração de baixas doses de corticóides e de proteína C reativa 

recombinante, quando necessário (DELLINGER et al., 2008). Além destas medidas, 

nenhum outro tratamento até hoje, se mostrou verdadeiramente eficaz para 

aumentar a sobreviva nesta síndrome (SCHORR, 2009). 

Na última década, com a introdução de novas tecnologias de monitorização, 

percebeu-se que a disfunção microvascular tem um papel fundamental na 

fisiopatologia da sepse e choque séptico. Essa constatação culminou com a 

hipótese de que o uso de vasodilatadores poderia corrigir possíveis alterações 

microcirculatórias, evitando a disfunção orgânica e melhorando a sobrevida 

(SPRONK; ZANDRSTA; INCE, 2004; VINCENT; DE-BACKER, 2005; KLIJN et al., 

2008; BOERMA, 2009; LUNDY; TRZECIAK, 2009; VINCENT; MARTINEZ; SILVA, 

2009). 

A partir disto, diversos vasodilatadores foram testados, entre eles, destaca-se 

o uso dos doadores de NO. Os resultados obtidos, em relação à melhora da 

microcirculação foram promissores, porém foram relatados efeitos indesejáveis, tais 

como a hipotensão arterial, depressão do miocárdio e possível comprometimento da 

função mitocondrial (VINCENT; DE-BACKER, 2005; ASSADI et al., 2008; KLIJN et 

al., 2008; LUNDY; TRZECIAK, 2009; VINCENT; MARTINEZ; SILVA, 2009; BOERMA 

et al., 2010). Daí surgiu a proposta para a presente pesquisa, qual seja, constatar o 

efeito benéfico do tratamento com doador de NO e inibidor da iNOs, em diferentes 

parâmetros tais como na função cardiovascular, na perfusão tecidual e na 

modulação da resposta inflamatória, e ainda, avaliar os possíveis efeitos colaterais, 

ao menos à curto prazo.  

No presente estudo, a primeira observação relevante foi de que a anestesia 

não teve efeito significativo sobre os parâmetros avaliados. Isto porque, não houve 

qualquer diferença significante entre o tempo Tbasal e os demais tempos 

experimentais, no grupo Sham, mostrando claramente que as alterações relatadas 
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nos grupos NO/iNOs e Choque estão relacionadas ao choque, bem como a 

administração dos tratamentos padrão e específico. No Tbasal, todos os grupos 

apresentaram valores semelhantes estatisticamente, para todos os parâmetros 

avaliados, por isso, concluiu-se que o estado de saúde dos animais utilizados 

também era semelhante. Para garantir a homogeneidade da amostra, foi instituído 

critérios de inclusão (PaO2 maior que 200mmHg após estabilização da ventilação 

mecânica e/ou alterações clínicas significativas) e, de acordo com eles, houve o 

descarte de 5 animais. 

Mesmo obedecidos os critérios de inclusão e verificada semelhança inicial 

dos parâmetros avaliados, já no início do estudo, foram observadas respostas 

variáveis à anestesia e infusão de bactérias, tanto em animais de um mesmo grupo, 

quanto entre os grupos. Houve o óbito de 1 animal, pouco tempo após indução da 

anestesia, de outros 2, durante o período de infusão de bactérias, de mais 1 animal, 

pouco antes do T120 e de outro, pouco tempo após o T240 (do grupo Choque).  

Além disso, houve uma resposta fisiológica variada entre alguns dos animais 

de ambos os grupos, durante o tratamento padrão. De fato, 2 animais do grupo 

NO/iNOs, apresentaram piora significativa e precoce, logo após a indução do 

choque, e não houve resposta satisfatória durante o tratamento padrão. No grupo 

Choque, coincidentemente, outros 2 animais apresentaram sintomatologia bastante 

branda, após a infusão das bactérias, com recuperação quase completa durante o 

tratamento padrão. Estes 4 animais, 2 do NO/iNOs e 2 do Choque, foram 

responsáveis pelo aumento da variabilidade em cada destes grupos, pois os 10 

animais restantes de ambos os grupos apresentaram a mesma tendência, qual seja, 

a sintomatologia característica do choque séptico com compensação somente 

parcial durante tratamento padrão. 

Pela análise dos acontecimentos relatados acima, percebe-se que houve 

certa heterogeneidade entre os animais, característica inicialmente não desejável 

num estudo experimental. Mas, quando se consulta a literatura, entende-se que esta 

heterogeneidade faz parte da síndrome sepse. De fato, pacientes sépticos 

apresentam características epidemiológicas e comorbidades bastante variadas e, 

como a avaliação inicial destes pacientes é classicamente baseada somente nos 

parâmetros clínicos, propostos por Bone et al. (1992), a síndrome sepse acaba por 

englobar uma população bastante heterogênea. Com efeito, pacientes sépticos 

distintos comumente apresentam respostas variadas a um mesmo tratamento, tanto 
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que, diversos estudos relatam a dificuldade em padronizar condutas e tratamentos. 

Alguns autores propõem inclusive, outros parâmetros para classificação e 

estratificação dos pacientes sépticos, quando da realização de testes para novos 

tratamentos (ABRAHAM et al., 2000; VINCENT; BYL, 2000; CARLET et al., 2001; 

LEVY et al., 2003; MARSHALL et al., 2003; VENTETUOLO; LEVY, 2008; VINCENT; 

MARTINEZ; SILVA, 2009). 

A presença de heterogeneidade da amostra, não é desejável do ponto de 

vista exclusivamente experimental, pois pode prejudicar a reprodutibilidade e a 

avaliação dos resultados. Entretanto, um dos problemas apontados, quando do uso 

de modelos experimentais de choque séptico, é justamente a homogeneidade da 

amostra, situação esta que não se observa na prática clínica. Acredita-se que a 

homogeneidade da população experimental, tanto em relação às características 

epidemiológicas, quanto às características do insulto inicial, provocado por agente 

infeccioso de uma única espécie, cultivado num mesmo local e com fatores 

patogênicos semelhantes, administrado em quantidade pré-determinada e 

conhecida e representando um estímulo único em um animal previamente saudável, 

sejam responsáveis, pelo menos em parte, pela discrepância entre os resultados 

favoráveis obtidos em testes experimentais de novos tratamentos e a ausência de 

benefícios quando estes são testados em ensaio clínico. Assim sendo, a 

heterogeneidade apresentada pelos animais do presente estudo, em relação a 

alguns parâmetros avaliados, talvez sirva para validar o modelo estudado, já que 

este representaria melhor a heterogeneidade da sepse clínica (MARSHALL et al., 

2003; GARRIDO; POLI; ROCHA E SILVA, 2004; GOLDFARB; DELLINGER; 

PARRILO, 2005; POLI-DE-FIGUEIREDO et al., 2008; VINCENT; MARTINEZ; 

SILVA, 2009; ZANOTTI-CAVAZZONI; GOLDFARB, 2009). 

Resumindo o que foi discutido até o momento, constatamos que apesar das 

controvérsias sobre a validade de ensaios experimentais com infusão de bactérias 

em reproduzir a sepse clínica, percebe-se que este é um passo importante para 

planejar outros ensaios, sejam experimentais com modelos de sepse mais crônicos, 

sejam clínicos. Com efeito, não existe um modelo experimental ideal, cada um deles 

possui seus pontos positivos e negativos, sendo todos importantes para desvendar 

alguns dos aspectos desta síndrome intrigante e heterogênea, que é a sepse 

(GARRIDO; POLI; ROCHA E SILVA, 2004; GOLDFARB; DELLINGER; PARRILO, 

2005; MARSHALL et al., 2005; POLI-DE-FIGUEIREDO et al., 2008; VINCENT; 
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MARTINEZ; SILVA, 2009; ZANOTTI-CAVAZZONI; GOLDFARB, 2009). O modelo 

utilizado neste estudo, de fato induziu alterações hemodinâmicas; na função 

pulmonar; na perfusão tecidual global e regional; no metabolismo energético; e 

inflamatórias, compatíveis com a sepse clínica (PARKER; WATKINS, 2000; LEVY et 

al., 2003; CASSERLY; READ; LEVY, 2009; JONES; PUSKARICH, 2009). 

Durante a infusão de bactérias, do tempo Tbasal ao T0, houve alterações 

significativas dos grupos NO/iNOs e Choque em relação ao Sham em diversas 

variáveis hemodinâmicas. Os animais nos quais foi induzido o choque, 

apresentaram taquicardia, hipertensão da artéria pulmonar e aumento da resistência 

vascular pulmonar, além de hipotensão diastólica e depressão miocárdica, com 

diminuição da FE, do ITSVE e do IVS. Houve alterações também dos parâmetros de 

perfusão teciduais globais e intestinais, com aumento do PrPa, PrCO2 e do lactato, 

além de acidose da mucosa intestinal. Ocorreram ainda, acidose metabólica 

(diminuição do pHa e do HCO3) e comprometimento da oxigenação (diminuição da 

PaO2), bem como hemoconcentração (aumento significativo do Ht). 

Durante o período de tratamento com fluidos e fármacos vasoativos, do tempo 

T0 ao T120, várias alterações hemodinâmicas ocorridas durante a infusão de 

bactérias mantiveram-se, como a taquicardia, hipertensão arterial pulmonar e 

aumento da PVC, além da diminuição do ITSVE. Ocorreram ainda, hipotensão 

arterial significativa a despeito da fluidoterapia e o aumento do ITSVD. Em ambos os 

grupos, também ocorreu aumento do IC e diminuição do IRVS (de forma mais 

significativa no grupo NO/iNOs). Este padrão hemodinâmico é característico do 

choque hiperdinâmico, tal como descrito em diversos estudos (GOLDFARB; 

DELLINGER; PARRILLO, 2005; MARSHALL et al., 2005; CASSERLY; READ; LEVY, 

2009; JONES; PUSKARICH, 2009; ZANOTTI-CAVAZZONI; GOLDFARB, 2009). 

Portanto, o presente modelo simulou a sintomatologia inicial e características 

hemodinâmicas apresentada pelos pacientes sépticos, após ressuscitação inicial. 

Os parâmetros ventilatórios também foram alterados, com diminuição da 

complacência associada ao aumento das pressões de vias aéreas, além do 

comprometimento do PaO2. Os valores médios da relação PaO2/ FiO2 foram de 

cerca de 260 e 310, no tempo T0, e de 220 e 210, no tempo T120, para os grupos 

NO/iNOs e Choque, respectivamente. Todas estas alterações são comumente 

encontradas em pacientes sépticos, mesmo naqueles em que o sítio de infecção 

inicial não é o pulmão. O aumento da pressão hidrostática, decorrente da 
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hipertensão da artéria pulmonar e do aumento da resistência vascular pulmonar, 

associado ao aumento da permeabilidade vascular, causa o extravasamento de 

plasma para o parênquima pulmonar. Histologicamente observa-se lesão endotelial 

e epitelial alveolar, provavelmente pela repercussão hemodinâmica e inflamatória da 

sepse neste órgão (TSUSHIMA et al., 2010). Houve aumento do IPVP em ambos os 

grupos NO/iNOs e Choque neste período. Essas alterações tornam o pulmão menos 

complacente, podendo causar comprometimento da PaO2 e como compensação, 

são necessárias manobras, tais como o incremento das pressões de vias aéreas.  

A perfusão tecidual global e intestinal permaneceu comprometida durante 

todo o período do tratamento padrão. Houve manutenção da hipercapnia e acidose 

da mucosa intestinal, evidenciando distúrbio de perfusão intestinal e ainda, 

manutenção da hiperlactatemia arterial, evidenciando distúrbio da perfusão e 

oxigenação tecidual global. Além disso, a hipoperfusão tecidual agravou a acidose 

metabólica nos grupos NO/iNOs e Choque. Corroborando com a literatura, os 

distúrbios da perfusão tecidual intestinal verificados no presente estudo não foram 

corrigidos com o tratamento padrão, guiado por parâmetros hemodinâmicos e de 

oxigenação globais. Há que se comentar que a fluidoterapia e o emprego de 

noradrenalina ora utilizados estão de acordo com protocolo atualmente indicado 

para ressuscitação inicial na sepse (DELLINGER et al., 2008).  

Em estudos semelhantes, comprovou-se que o tratamento guiado por estes 

parâmetros não foi suficiente para corrigir a perfusão intestinal (GARRIDO et al., 

2005; CRUZ-JR et al., 2006; RAHAL et al., 2009; DE-BACKER; ORTIZ; SALGADO, 

2010) suscitando a necessidade de diferentes intervenções e metas terapêuticas 

para guiá-las, tal como proposto no presente estudo. De fato, o emprego de outras 

metas terapêuticas, principalmente as baseadas em parâmetros de oxigenação e 

perfusão teciduais, tem-se mostrado promissor em relação à melhora da sobrevida. 

É neste contexto que a correção dos valores do PrCO2 se torna importante já que, 

assim como o lactato, foi comprovado que ele se correlaciona bem com a sobrevida 

e ainda, com a vantagem de demonstrar melhora mais rápida, em resposta ao 

tratamento (FRIEDMAN, 1995; ALMAC et al., 2006; CRUZ-JR et al., 2006; 

CASSERLY; READ; LEVY, 2009; JONES; PUSKARICH, 2009).  

É importante apontar, que os valores de IC, ITSVE, ITSVD e IVS, PvO2 e 

SvO2 foram significativamente diferentes no T120, entre os grupos Choque e 

NO/iNOs. Também ocorreram diferenças significantes entre estes 2 grupos, nos 
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valores de PAP, PVC, sódio e Ht no tempo T0. As diferenças significantes destes 

valores ocorreram durante e/ou logo após a infusão de bactérias e no final do 

período de tratamento padrão exclusivamente, ou seja, entre o Tbasal e o T120, 

período em que, idealmente, os parâmetros de ambos os grupos deveriam 

apresentar-se semelhantes. Entretanto, é importante ressaltar que dos 55 

parâmetros estudados, verificou-se diferença significativa em apenas seis. 

Estas diferenças são difíceis de ser explicadas já que não houve variabilidade 

epidemiológica marcante e possíveis doenças prévias foram descartadas pela 

avaliação inicial e pela ausência de diferenças significativas nos parâmetros 

avaliados no Tbasal, entre todos os grupos e ainda, todos os animais foram 

submetidos ao mesmo protocolo de infusão de bactérias. Aparentemente, os 

parâmetros discordantes são alguns dos que costumam aumentar em resposta à 

fluidoterapia, porém, não houve diferenças estatisticamente significantes, tanto em 

relação à quantidade de fluido, quanto de noradrenalina administrados durante o 

tratamento padrão, o qual foi guiado pelo protocolo já descrito no delineamento 

experimental (DELLINGER et al., 2008), em ambos os grupos 

Outros estudos, que utilizaram o mesmo modelo de bacteremia para testar a 

efetividade da fluidoterapia com cristalóides e colóides ou o efeito da fluidoterapia 

guiada pela SvO2 para corrigir a perfusão intestinal (GARRIDO et al., 2005, 2006; 

RAHAL et al., 2009), também mostraram que os benefícios da fluidoterapia sobre os 

parâmetros hemodinâmicos e de perfusão tecidual, tanto global quanto regional, 

eram efêmeros. E ainda, Rivers et al. (2008) relata que a meia-vida dos cristalóides 

na circulação é de cerca de 30 minutos a 1 hora. Por todo o exposto, entende-se 

que as discordâncias entre os valores de alguns poucos parâmetros hemodinâmicos 

entre os grupos NO/iNOs e Choque no T120, independentemente da causa, não 

poderiam ter reflexos sobre o resultado de outros parâmetros, durante o tratamento 

específico, no tempo T180 ou T240. 

Algumas alterações significativas dos grupos NO/iNOs e Choque em relação 

ao grupo Sham, iniciadas ainda durante a infusão de bactérias e perpetuadas 

durante até o T120, se normalizaram durante o período do tratamento específico, 

tais como a hipotensão arterial e aumento da PVC, enquanto outras se mantiveram, 

tais como a taquicardia e o aumento do ITSVD, em ambos os grupos. No grupo 

NO/iNOs houve melhora de diversos parâmetros devido ao tratamento, mas no 

grupo Choque, percebeu-se que houve evolução da sepse, com progressão para 
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uma fase hipodinâmica, já que foi observado deterioração progressiva de diversos 

parâmetros neste grupo, no período do T120 ao T240, tais como o aumento do IRVS 

e P, diminuição do IC, piora da perfusão tecidual intestinal e da oxigenação e 

aumento da TEO2. Ocorreu inclusive o óbito de um animal deste grupo, logo após o 

final do experimento, como já relatado.  

Antes de se discutir os resultados obtidos durante o tratamento específico, 

cumpre lembrar que o tratamento com fluidos e noradrenalina continuou em ambos 

os grupos, baseado em protocolo padronizado (DELLINGER et al., 2008). Portanto, 

ambos os tratamentos, padrão e específico, foram administrados no grupo NO/iNOs, 

quando necessário. O mais importante, todavia, é que este tratamento, com fluidos e 

noradrenalina, não foi estatisticamente diferente entre os grupos NO/iNOS e 

Choque, durante o período do tratamento específico, ou seja, do tempo T120 ao 

T240. Portanto, admite-se que todas as diferenças, entre estes grupos neste 

período, sejam decorrentes do tratamento com o doador de NO e inibidor da iNOs, 

administrado aos animais do grupo NO/iNOs. 

Percebe-se, primeiramente, que o tratamento específico não piorou 

absolutamente nenhum dos parâmetros avaliados, quando se compara o grupo 

NO/iNOs aos grupos Sham e Choque. Isto é importante já que diversos estudos 

relatam possíveis efeitos colaterais da terapia com doadores de NO, tais como 

hipotensão arterial grave, depressão miocárdica ou distúrbios no metabolismo 

oxidativo. Há relatos também, de efeitos adversos por causa do uso de inibidores da 

enzima iNOs, tais como piora da perfusão tecidual e aumento da inflamação. Desta 

forma, a proposta do estudo, de modular a disponibilidade do óxido nítrico, parece 

ter sido efetiva em não provocar nenhum efeito negativo, ao menos no período de 

duração do tratamento específico, que foi de 2 horas (PASTOR et al., 1995; ZHANG 

et al., 1997; GROVER et al., 2000; PITTNER et al., 2003; SIEGEMUND et al., 2005, 

2007; ASSADI et al., 2008; KLIJN et al., 2008). 

 Em relação aos parâmetros hemodinâmicos, observou-se diminuição da pós-

carga no grupo NO/iNOs, mas sem que houvesse qualquer comprometimento da 

pressão arterial sistêmica, tal como descrito por Spronk et al. (2002) e Assadi et al. 

(2008) quando estes utilizaram doador de NO idêntico (nitroprussiato) ou 

semelhante (nitroglicerina) para tentar melhorar a perfusão microvascular, na sepse. 

Conclui-se, portanto, que a proposta de modular os níveis do óxido nítrico, 

fornecendo-o exogenamente e inibindo sua produção endógena descontrolada, de 
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fato possibilitou o manejo adequado da pressão arterial, sem que houvesse a 

necessidade da infusão de quantidades significativamente maiores de fluido ou 

noradrenalina tal como ocorreu no estudo de Assadi et al. (2008).  

A hipertensão da artéria pulmonar e o aumento do IRVP foram 

significativamente mais brandos no grupo NO/iNOs em comparação ao Choque, 

durante todo o tratamento específico. O IRVP foi inclusive completamente corrigido 

no T180, no grupo NO/iNOs. Portanto, no presente estudo foi mostrado que o 

tratamento com doador de NO, associado a um inibidor seletivo da iNOs, diminuiu 

significativamente a hipertensão da artéria pulmonar e o índice da resistência 

vascular pulmonar, contribuindo significativamente para a manutenção da SaO2 em 

níveis normais. Houve então, melhora significativa da hemodinâmica pulmonar e da 

oxigenação no grupo NO/iNOs, se comparado ao grupo Choque. Isto por si só, já 

representaria um bom resultado, pois um dos pontos críticos do tratamento da sepse 

é conseguir controlar suas repercussões na hemodinâmica pulmonar, que 

comprometem significativamente a função do ventrículo direito e pulmonar, sendo 

são comumente sérias e fatais (DELLINGER et al., 2008; CHAN; KLINGER, 2009).  

De fato, uma das hipóteses para o aumento do IRVP na sepse é, inclusive, 

um possível déficit do NO na vasculatura pulmonar. E ainda, a hipertensão e 

aumento da resistência pulmonares estão associadas à piora da função do 

ventrículo direito (CHAN; KLINGER, 2009). Apesar do NO inalado não ser 

considerado um tratamento padrão na lesão pulmonar aguda e na SDRA, em alguns 

casos ele pode ser efetivo (TSUSHIMA et al., 2010), ainda mais se for considerado 

que o aumento da pressão hidrostática, associado ao aumento de permeabilidade, 

uma das possíveis causas do edema pulmonar na sepse.  

A diminuição do IRVS e o aumento do IC foram significativamente maiores no 

grupo NO/iNOs, se comparado ao grupo Choque. E a fração de ejeção e o índice do 

volume sistólico ficaram comprometidos somente no grupo Choque. Já os grupos 

NO/iNOs e Sham apresentaram fração de ejeção semelhante durante todo o 

tratamento específico, bem como o valor do IVS, no tempo T180. Portanto, houve 

melhora significativa da função do miocárdio com a modulação do óxido nítrico, a 

partir do fornecimento de doador de NO e inibidor da iNOs. O aumento do IC pode 

ter decorrido, em parte, da diminuição da pós carga (diminuição do IRVS), porém 

esta não foi significativa no tempo T240 e mesmo assim, o IC foi significativamente 

maior no grupo NO/iNOs. Associa-se a isso aos valores da fração de ejeção e do 
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IVS, significativamente maiores no grupo NO/iNOs, além de aumento significativo do 

ITSVE neste grupo. O quanto estes resultados favoráveis podem mudar ou não o 

prognóstico é controverso. Mesmo que o NO seja descrito como sendo um dos 

possíveis agentes causadores da depressão do miocárdio na sepse, neste modelo 

foi observada a melhora da função cardíaca. Isto talvez, por causa de uma efetiva 

modulação do óxido nítrico disponível para os tecidos, limitando os efeitos 

prejudiciais deste, com melhora da hemodinâmica global e tecidual (COURT et al., 

2002; FERNANDES-JR; AKAMINE; KNOBEL, 2008; CHAN; KLINGER, 2009; 

WERDAN et al., 2009).  

Em relação à perfusão intestinal, verificou-se a correção dos níveis do PrCO2 

no grupo NO/iNOs, já que os mesmos ficaram semelhantes aos do grupo Sham no 

T240 e significativamente menores que os do Choque, durante todo o período do 

tratamento específico. Houve correção parcial da acidemia da mucosa intestinal no 

grupo NO/iNOs, que apresentou valores menores que os do Sham, mas 

significativamente maiores que os do Choque. O valor do PrPa também se 

normalizou no grupo NO/iNOs, ficando semelhante ao do Sham e significativamente 

menor que o do Choque, durante todo o tratamento específico. A correção da 

perfusão intestinal tal como ocorreu neste estudo, está de acordo com dados prévios 

sobre a ação das substâncias empregadas no tratamento específico, na perfusão 

intestinal (PITTNER, 2003; SIEGEMUND et al., 2005, 2007).  

De fato, ambas as substâncias já foram usadas com o mesmo propósito, em 

modelos de endotoxemia em suínos e, tanto o doador de NO (SIEGEMUND et al., 

2007), quanto o inibidor da iNOs (PITTNER, 2003; SIEGEMUND et al.,2005) 

provocaram melhora da perfusão intestinal, refletido na melhora do níveis do PrPa. 

Estes dados aparentemente conflitantes, discutidos inclusive por Boerma (2009), 

confirmam a hipótese de que há heterogeneidade na microvasculatura, mesmo em 

regiões diferentes de um mesmo órgão. Esta constatação fornece as bases 

fisiológicas para explicar a efetividade da terapia de modulação do óxido nítrico, 

associando um doador do NO a um inibidor específico da iNOs. 

É notório que a perfusão intestinal fica intensa e precocemente prejudicada 

nos casos de choque, principalmente, devido aos mecanismos fisiológicos 

adaptativos que priorizam a perfusão de órgãos considerados mais importantes para 

a manutenção imediata da vida, notadamente o coração e cérebro (PINSKY; 

PAYEN, 2005). E ainda, aparentemente, a região esplâncnica é uma das últimas 
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regiões a ter a sua perfusão restabelecida, após início do tratamento do choque, o 

que favorece o aparecimento da síndrome da isquemia-reperfusão nesta região 

(CRUZ-JR et al., 2006). 

Há indícios de que a hipoperfusão intestinal sustentada, que ocorre a despeito 

da melhora das variáveis hemodinâmicas globais, possa ter um papel importante na 

progressão da sepse, pois esta mucosa hipoperfundida fica disfuncional, permitindo 

a translocação de bactérias e/ou produtos bacterianos do intestino para os 

linfonodos e circulação regional, perpetuando assim, o estímulo infeccioso e 

inflamatório. Por tudo isso, a correção apropriada da perfusão intestinal se torna tão 

importante (FRIEDMAN et al., 1995; PITTNER et al., 2003; LOBO et al., 2003; 

SPRONK; ZANDSTRA; INCE, 2004; GARRIDO et al., 2005; SIEGEMUND et al., 

2005, 2007; VINCENT et al., 2005; CRUZ-JR et al., 2006; DE-BACKER; ORTIZ; 

SALGADO, 2010).  

Como já dito, a modulação do óxido nítrico, através do tratamento com doador 

de NO e inibidor seletivo da iNOs, melhorou significativamente a perfusão intestinal, 

visto que houve correção completa do PrCO2 e do PrPa no grupo NO/iNOs, e 

melhora parcial, porém significativa da acidose da mucosa intestinal. Cabe frisar que 

o pHi é considerado sensível, porém pouco específico em detectar hipoperfusão 

intestinal e sua mensuração é suscetível à diversas interferências, tornando-o um 

indicador menos fiel da perfusão intestinal do que o PrCO2 (CRUZ-JR et al., 2006). 

Diversos estudos relatam que o PrCO2 é um parâmetro sensível, precoce e 

específico para monitorar a perfusão intestinal e possui correlação direta com a 

sobrevida (FRIEDMAN et al., 1995; LOBO et al., 2004; CRUZ-JR et al., 2006; 

CASSERLY; READ; LEVY, 2009; JONES; PUSKARICH, 2009) 

A perfusão renal também foi completamente restabelecida no grupo NO/iNOs, 

que apresentou diurese semelhante ao do grupo Sham e ambos apresentaram 

valores significativamente maiores que os do grupo Choque, durante todo o 

tratamento específico, permanecendo comprometida no grupo Choque. Isto também 

é um resultado bastante significativo, visto que a perfusão renal é intensa e 

precocemente prejudicada na sepse, levando comumente à insuficiência renal 

aguda, e ainda, a correção do débito urinário é um dos parâmetros clássicos de 

melhora hemodinâmica (DELLINGER et al., 2008; CASSERLY; READ; LEVY, 2009; 

JONES; PUSKARICH, 2009). Há também, relatos da melhora da perfusão renal 

relacionada a inibição da iNOs produzida no próprio parênquima do orgão 
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(HEEMSKERK et al., 2009) e portanto, esta também pode ter sido uma das causas 

da melhora da diurese, no presente estudo.  

Os valores de lactato permaneceram significativamente maiores nos grupos 

NO/iNOs e Choque em relação ao grupo Sham, durante todo o experimento. 

Especula-se que não foi notada melhora nos níveis de lactato no grupo NO/iNOs, a 

despeito da melhora de outros índices de perfusão e oxigenação teciduais, por 

causa do tempo necessário para metabolização do lactato. O tempo de tratamento 

específico foi de apenas 2 horas e o tempo utilizado para verificar melhora sobre os 

níveis de lactato é, normalmente, de 4 horas após o início da terapia (DE-BACKER, 

2000; TRZECIAK et al., 2007). A oxigenação tecidual também foi corrigida pelo 

tratamento específico, refletida pela correção dos valores da SvO2, no grupo 

NO/iNOs, que teve valores semelhantes aos do grupo Sham e significativamente 

maiores do que os do grupo Choque (DELLINGER et al., 2008; RIVERS et al., 

2008). Levando-se em conta a importância deste parâmetro para avaliar a 

efetividade do tratamento, conforme Rivers et al. (2001) elegantemente 

demonstraram, pode-se pressupor que esse resultado é importante indicativo que o 

tratamento ora proposto foi efetivo. Já a acidose arterial apresentada desde o 

tratamento padrão, se manteve nos dois grupos (NO/iNOs e Choque), porém houve 

aumento do bicarbonato no decorrer do tratamento do grupo NO/iNOs, que 

apresentou valores intermediários, sendo estaticamente menores que os do grupo 

Sham, mas estatisticamente maiores que os do grupo Choque, no tempo T240. 

Os parâmetros ventilatórios continuaram alterados, com diminuição da 

complacência dinâmica, associada ao aumento das pressões de vias aéreas. É 

importante ressaltar, que o grupo Choque começou a apresentar hipoxemia 

significativa, com valores médios de SaO2 abaixo de 95%, significativamente mais 

baixos que os do grupo NO/iNOs e Sham, já estes dois últimos apresentaram 

valores médios normais e não houve diferenças estatísticas entre eles. Os 

parâmetros de avaliação de água intratorácica permaneceram praticamente 

inalterados, havendo aumento significante apenas do IPVP no grupo Choque em 

relação ao Sham, no tempo T180. 

Em relação às variáveis de transporte de oxigênio, pode-se verificar 

resultados importantes. Houve aumento tanto do CaO2, quanto do CvO2 em ambos 

os grupos em que foi induzido o choque. Especula-se que a hemoconcentração 

possa ter contribuído para esse aumento. O aumento do DO2 no grupo NO/iNOs foi 
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expressivamente maior que o do Choque, provavelmente pelo maior aumento do IC 

naquele grupo. O grupo Choque apresentou aumento significativo da taxa de 

extração de O2 se comparado aos outros 2 grupos, mostrando que houve efetivo 

distúrbio da oxigenação e da perfusão tecidual, com inadequação do fornecimento 

de O2 às demandas metabólicas (CASSERLY; READ; LEVY, 2009). E ainda e talvez 

o mais importante, a modulação do óxido nítrico evitou possível distúrbio de 

aproveitamento de O2, como relatado por Boerma et al. (2010). Este autor 

estabeleceu como possível causa para maior mortalidade no grupo tratado com 

doador de NO, o efeito danoso deste sobre a função mitocondrial. No presente 

estudo, concluiu-se que não houve tal distúrbio, pois o consumo de O2 foi 

semelhante nos três grupos e ainda, não foi constada nenhuma diferença 

significante na extração de O2 entre os grupos NO/iNOs e Sham.  

Em relação às citocinas, houve aumento significativo de todas, quais sejam, 

TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-10, em resposta à indução do choque, em ambos os grupos. 

Isto prova que o modelo de fato induziu um estado inflamatório característico das 

fases mais precoces da sepse. Porém, no grupo NO/iNOs, as citocinas IL-1β e IL-10, 

retornaram a valores semelhantes aos do Sham após tratamento específico. Isto 

pode ser um indício de modulação da resposta inflamatória. A IL-1 β foi inclusive 

significativamente maior no grupo Choque, em relação ao NO/iNOs, no T240. Esta 

resposta deve ter decorrido da efetiva modulação do óxido nítrico, já que o doador 

do óxido nítrico possui propriedades antiinflamatórias enquanto que o inibidor da 

iNOs, ao contrário, pode estimular a resposta inflamatória (LUNDY; TRZECIAK, 

2009; MC-GOWN et al., 2010). 

De fato, a possível modulação da inflamação ou pelo menos, à diminuição 

significativa da expressão da IL-1β e a diminuição da IL-10, no grupo NO/iNOs, foi 

um dos resultados mais significativos do presente estudo. Considera-se este 

resultado como importante, pois a inflamação sistêmica tem papel central na 

fisiopatologia da sepse, tanto que sua própria definição clássica é a de um estado 

inflamatório sistêmico decorrente de uma infecção. Os mecanismos de ação destas 

citocinas, na sepse, são complexos e ainda não completamente conhecidos. Apesar 

dos inibidores específicos de algumas destas citocinas não terem sido eficazes em 

melhorar a sobrevida, as citocinas são importantes marcadores diagnósticos da 

sepse e algumas delas podem ser usadas como indicadores de melhora do 

tratamento, pois se correlacionam com a sobrevida (MARSHALL et al., 2003; 
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MARSHAL; CHARBONNEY; GONZALEZ, 2008).  

 

 

6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

O reduzido número de animais da amostra pode de fato ter contribuído para a 

maior variabilidade nos parâmetros obtidos, contribuindo para as respostas 

verificadas no tempo T120. Como mencionado anteriormente, houve 

heterogeneidade entre os animais de ambos os grupos em que foram infundidas as 

bactérias, fato que denota a importância de estudos observacionais com grande 

número de indivíduos.  

Das diferentes estratégias atualmente postuladas para se guiar a terapêutica, 

no presente estudo, optou-se pelo emprego de protocolo amplamente utilizado 

atualmente (DELLINGER et al., 2008) e baseado nos valores da PAM, PVC e da 

SvO2 para o tratamento padrão. Embora este protocolo esteja bem estabelecido 

como guia para ressuscitação inicial nos pacientes em sepse grave, outros índices 

poderiam ter sido empregados.  

A avaliação da microcirculação também poderá trazer informações mais 

fidedignas comprovando ou não a ação dos fármacos sobre a microcirculação. 

Finalmente, há que mencionar que os critérios de seleção inicial e acompanhamento 

dos animais poderiam ter sido incrementados com outras análises tais como exames 

radiográficos e/ou tomográficos de tórax, leucograma, tempos de coagulação, 

plaquetas, produto de degradação da fibrina dímero D, proteína C ativada, creatinina 

e ácidos biliares, para melhor avaliação da disfunção orgânica. E ainda, o exame 

pos mortem destes animais traria outros dados interessantes a respeito da 

efetividade ou não do tratamento empregado na modulação da inflamação e na 

melhora da disfunção microvascular nos diferentes órgãos. 

 

 

6.2 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

A proposta inicial, de que a modulação do óxido nítrico poderia melhorar a 
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hemodinâmica microvascular, com reflexo na melhora dos parâmetros 

hemodinâmicos e da disfunção orgânica, parece ter sido obtida. No entanto, sugere-

se que sejam realizados mais estudos: em modelos tanto agudos quanto crônicos de 

sepse; com melhores critérios para a avaliação inicial dos animais; com 

estratificação destes baseada nas escalas de disfunção orgânica, permitindo assim, 

melhor correlação do tratamento com índices de sobrevida; com mensuração de 

outros parâmetros microcirculatórios e inflamatórios; e com uma avaliação dos 

possíveis efeitos colaterais dos tratamentos empregados à longo prazo. Estas são 

etapas essenciais para a continuidade do estudo da modulação do óxido nítrico na 

sepse. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

1) O modelo desenvolvido neste estudo, de fato induziu alterações 

hemodinâmicas; na função pulmonar; na perfusão tecidual global e regional; e ainda, 

alterações inflamatórias, compatíveis com a sepse clínica e o choque séptico. 

 

 

2) O emprego de doador de óxido nítrico e inibidor da enzima óxido nítrico 

sintase induzida melhorou a função cardíaca, pulmonar e a perfusão e oxigenação 

tecidual, sem promover efeitos adversos significativos. Portanto, pode-se pressupor 

seu emprego no tratamento das repercussões hemodinâmicas e de perfusão 

tecidual do choque séptico. 

 

 

3) Verificou-se modulação de algumas substâncias responsáveis pela 

resposta inflamatória, ocasionada pelo choque séptico. 
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