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RESUMO 

 

Campos, Renata. Efeitos da N-acetilcisteína na função pulmonar e renal em 

ratos com sepse sob ventilação mecânica invasiva [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2011. 

 

Introdução: A sepse pode causar alterações renais e pulmonares. Nos casos 

mais graves, a ventilação mecânica invasiva (VMI) torna-se necessária para 

melhorar as trocas gasosas e fornecer adequado oxigênio as células. 

Entretanto, seu uso está associado com piora da função renal. O estresse 

oxidativo está aumentado na sepse e relaciona-se com o aumento da 

mortalidade. O uso de um antioxidante como a N-acetilcisteína (NAC) pode ser 

útil na sepse, por diminuir principalmente o estresse oxidativo. Objetivo: Avaliar 

os efeitos do NAC na função renal e pulmonar em ratos com sepse em VMI. 

Materiais e Métodos: A sepse foi induzida pelo modelo punção e ligadura 

cecal (CLP) em ratos Wistar. Os grupos estudados foram: G1: Controle, G2: 

CLP e G3: CLP+NAC (4,8g/L). A ingestão do NAC iniciou-se 2 dias antes da 

CLP na água de beber e foi mantida até o dia do estudo. A VMI foi definida 

como: Volume corrente (Vt) de 8 ml/Kg , PEEP de 6 cmH2O e FiO2 50%. Foram 

analisados 24 horas após a indução da CLP, o clearance de inulina, fluxo 

sanguíneo renal, gasometria arterial, mecânica respiratória, pressão arterial e 

estudo dos co-transportadores (NKCC1 e α-ENaC) no tecido pulmonar. 



 

Resultados: A sepse causou importantes alterações na mecânica pulmonar 

tais como aumento da resistência de vias aéreas (RAW) e da elastância 

pulmonar (HTIS). Os animais sépticos desenvolveram lesão pulmonar aguda 

(LPA). O uso de NAC nos animais com sepse melhorou a mecânica 

respiratória. Observamos nos animais com sepse maior contagem de 

polimorfonucleares e maior índice de edema pulmonar quando comparados aos 

animais que ingeriram NAC. O estresse oxidativo diminuiu nos animais com 

sepse+NAC. Houve um aumento na expressão do canal ENaC nos animais 

com NAC e isto pode ter contribuído para a melhora do edema pulmonar. 

No sistema renal, a sepse causou importante insuficiência renal aguda em 24 

horas, entretanto, foi revertida com o uso do NAC. Conclusão: O NAC 

administrado de forma preventiva foi capaz de amenizar as alterações 

pulmonares e renais causadas pela sepse, no modelo de CLP. 

 

Descritores 1.Acetilcisteína  2.Sepse  3.Estresse oxidativo  4.Mecânica 

respiratória  5.Lesão pulmonar aguda  6.Insuficiência renal aguda  7.Ratos 

Wistar 



 

SUMMARY 
 

Campos, Renata. Effects of N-acetylcysteine on pulmonary and renal 

function on septic rats in invasive mechanical ventilation [thesis]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2011. 

 

Introduction: Sepsis can cause renal and pulmonary alterations. In several 

cases, the invasive mechanical ventilation can be useful to ameliorate the gas 

exchange and supplies oxygen to organs and systems. However, the IMV can 

worsen the renal function by decreasing glomerular filtration rate. The oxidative 

stress is increased in sepsis and it is associated to high mortality. The use of an 

antioxidant as N-acetylcysteine (NAC) can be useful in sepsis, mainly by 

decreasing the oxidative stress. Purpose: To evaluate the effects of NAC on 

renal and pulmonary function in rats with CLP submitted to invasive mechanical 

ventilation (IMV). Material and Methods: The sepsis was induced by cecal and 

puncture ligation (CLP) in Male Wistar rats. The groups evaluated were: G1: 

Control; G2: CLP; and G3: CLP+NAC (4,8g/L). The NAC was added to drink 

water two days before the CLP and keep until the day of study. The IMV was set 

as Vt: 8 ml/kg, PEEP: 6 cmH20 and FiO2: 50%.  The inulin clearance, renal 

blood flow, arterial blood gas, respiratory mechanics, mean arterial pressure and 

co-transporters (NKCC1 and α-ENaC) on pulmonary tissue was analyzed 24 

hours after the CLP procedure. Results: Sepsis caused important alterations on 

respiratory mechanics such as increase in airway resistance (RAW) and in lung 



 

elastance (HTIS). The septic animals developed an acute lung injury. The use of 

NAC ameliorated respiratory mechanics.  The CLP animals had increase in 

neutrophils polimorphynuclears and edema index when compared to animals 

with NAC. The oxidative stress was lower in CLP+NAC group. There was an 

upregulation in channel ENaC in animal with NAC and this can contribute to 

improve edema index. In renal system, sepsis caused an important acute renal 

injury in 24 hours, however NAC reverted this clinical condition. Conclusion: 

The preventive use of NAC was able to prevent the pulmonary and renal 

alterations caused by sepsis, in the CLP model. 

 

Keywords 1. Acetylcysteine  2. Sepsis  3. Oxidative stress 4. Respiratory 

mechanics 5. Acute lung injury  6. Acute renal injury  7. Wistar rats 
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1.0 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 DEFINIÇÃO DA SEPSE 
 

A sepse permanece a maior causa de morbidade e mortalidade em 

pacientes cirúrgicos e vítimas de trauma principalmente devido ao 

desenvolvimento da síndrome de disfunção múltipla de órgãos (SDMO).  

É definida como uma síndrome clínica que resulta de uma complexa 

interação entre o hospedeiro e o agente infeccioso e é caracterizada pela 

ativação de vias inflamatórias. Ocorrem mudanças hemodinâmicas, circulatórias 

e celulares que levam ao desequilíbrio entre o fluxo sanguíneo e necessidades 

metabólicas que implicam geralmente em SDMO (GUARRILDO et al., 2004). 

Inicialmente, o desenvolvimento da sepse causa uma apropriada 

resposta inflamatória que se torna amplificada e então desregulada. 

Clinicamente, seu início é insidioso e suas características gerais podem incluir: 

hipertermia, taquipnéia e edema devido ao balanço hídrico positivo. O paciente 

numa fase mais avançada pode desenvolver distúrbios hematológicos, 

hemodinâmicos e sinais de disfunção orgânica (VINCENT, 2008). 

A incidência desta doença tem aumentado nos últimos anos, 

provavelmente devido a progressão da idade populacional, associação de 

comorbidades e resistência bacteriana (MARTIN et al., 2001). 
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Apesar de esforços crescentes para manter órgãos vitais e ressuscitar 

pacientes, a incidência e mortalidade na sepse permanecem muito alta, 

principalmente quando existe a disfunção orgânica associada, como a 

insuficiência renal aguda (IRA). Uma possível explicação para essa alta 

mortalidade ainda seja ao limitado entendimento de toda a fisiopatologia 

associada à sepse e aos órgãos a distância acometidos por essa síndrome. 

 

1.2 FISIOPATOLOGIA DA SEPSE E DA IRA SECUNDÁRIA A SEPSE 
 

 Na sepse existe íntima relação entre o número de órgãos afetados e a 

mortalidade. Se quatro ou cinco órgãos estiverem com disfunção, a mortalidade 

é superior a 90%, independente do tratamento adotado (COHEN, 2002). 

 O reconhecimento bacteriano e a sinalização são funções essenciais das 

células do sistema imune. A liberação das endotoxinas da parede celular 

bacteriana causa anormalidades bioquímicas e fisiológicas que caracterizam a 

sepse. Os mediadores inflamatórios liberados na sepse são de extrema 

importância para eliminar vários tipos de patógenos, mas se esta resposta é 

exacerbada, pode causar uma infecção sistêmica em órgãos distais e levar a 

morte rapidamente (ZHANG, 2000).  

 Os mecanismos usados para a resposta de defesa na sepse são 

dependentes de uma proteína de ligação entre a endotoxina e o receptor CD14, 

que foi identificado como um essencial co-receptor que atua na ativação dos 
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monócitos.  Embora a descoberta do CD14 representa um significante passo 

para o estudo da patogenia da sepse, não estava claro como ocorria à ligação 

da endotoxina com a proteína que ativava o complexo celular da resposta 

imune. Esta incerteza foi resolvida com a descoberta dos receptores Toll-like 

(TLR). Foram identificados 11 tipos destes receptores e cada um tem uma 

função específica no reconhecimento de patógenos. Os TLR 1, 2, 4, 5 e 6 

reconhecem principalmente produtos bacterianos, enquanto o TLR 3, 7 e 8 são 

específicos para a detecção viral. O TLR 9 parece estar envolvido tanto no 

reconhecimento viral quanto bacteriano e o TLR 4 é o principal receptor para 

endotoxina envolvida na ativação do fator nuclear Kb e a síntese de citocinas 

proinflamatórias e tem um papel importante na sepse (COHEN, 2002). 

 Evidências clínicas demonstraram a importância da expressão dos TLR 

nos vários tipos de células durante a sepse. Há relatos que a expressão do TLR 

2 e 4 em pacientes sépticos encontrava-se significantemente aumentada 

comparada com a expressão em indivíduos saudáveis (ARMSTRONG, 2004). 

Em adição, a expressão dos TLR 2 e 4 nos macrófagos hepáticos e esplênicos 

estava significativamente aumentada em camundongos submetidos a CLP 

(TSUJIMOTO et al., 2005). O mesmo foi observado nas células pulmonares 

após 1 hora do início da peritonite. Andonegui et al. (2003), descreveram que a 

expressão do TLR 4, particularmente no endotélio das células alveolares, 

exercem um papel importante no recrutamento de neutrófilos para o pulmão 

após o início da endotoxemia, sugerindo que TLRs nas células imunes e não 

imunes possam estar envolvidas na lesão tecidual durante a sepse. 
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Uma recente descoberta que parece estar envolvida na patogênese da 

sepse é o HMGB1 (High Mobility Group B1). É uma proteína que participa na 

estabilização dos nucleossomos, facilita a transcrição gênica e modula os 

receptores de hormônios esteroidais. É um mediador pró-inflamatório tardio que 

interage com múltiplos receptores incluindo TLR 2 e 4, atuando na sinalização 

da inflamação na sepse. Em camundongos injetados com lipopolissacarídeo 

(LPS), a HMGB1 aumentou significativamente após 24 horas, enquanto os 

níveis de TNF-α e IL-1 encontravam-se diminuídos. Entretanto os animais 

melhoraram do choque séptico após a administração de anticorpo para HMGB1 

(WANG et al., 1999). Subsequentemente foi demonstrado que pacientes com 

sepse tinha elevado nível de HMGB1 e que estava associado à maior 

mortalidade, sugerindo que ações clínicas neutralizando essa proteína podem 

ser benéficas na recuperação da sepse. 

 Seguindo a interação inicial entre hospedeiro e bactéria existe uma 

ampla ativação do sistema imune. A liberação de citocinas pró-inflamatórias 

como interleucina (IL)1, IL2, fator de necrose tumoral (TNF-α) e outras 

substâncias, interagem em muitas das características imunopatológicas do 

choque induzido por endotoxemia. Elas são liberadas nas primeiras horas após 

o insulto e voltam a ativar um segundo nível de cascata incluindo citocinas, 

mediadores lipídicos e espécies reativas ao oxigênio, o que resulta no início da 

migração das células inflamatórias para os tecidos desencadeando todo o 

processo inflamatório (COHEN, 2002). 
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 As citocinas também exercem um papel importante em induzir um efeito 

pró-coagulante na sepse. Alterações na coagulação são comuns na sepse e 30 

a 50% dos pacientes desenvolvem a mais severa forma clínica que é a 

coagulação intravascular disseminada. Esta alteração é iniciada por LPS ou 

outros componentes microbianos, induzindo a expressão do fator tecidual em 

células mononucleares e endoteliais. O fator tecidual por sua vez, ativa a 

cascata proteolítica que resulta na conversão da protrombina em trombina, 

resultando na clivagem do fibrinogênio em fibrina. Como consequência ocorre 

alteração entre a produção e a remoção da fibrina levando a deposição de 

placas de fibrina em pequenos vasos sanguíneos, incluindo os capilares 

glomerulares com alteração na perfusão tecidual e falência orgânica (COHEN, 

2002).  

 A sepse causa grandes repercussões nos órgãos e sistemas. O sistema 

renal parece ser afetado precocemente com o desenvolvimento da sepse. 

Miyahi et al. (2003) descreveram que 6 horas após a punção e ligadura cecal 

(CLP) já era evidente edema tubular e degeneração de vacuolar. 

A IRA associada à sepse é o maior problema clínico na UTI. Além disso, 

existem fortes evidências que a sepse e o choque séptico são as causas mais 

importantes de IRA em pacientes criticamente doentes perfazendo mais de 50% 

dos casos de IRA na UTI (BELLOMO, 2008). 

 A IRA é caracterizada pela deterioração da função renal em um curto 

período de tempo (horas a dias), levando a incapacidade do sistema renal em 
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excretar escórias nitrogenadas e manter a homeostase do meio interno 

(THADHANI, 1996). 

 A patogenia da IRA séptica na clínica é afetada pela falta de dados 

histopatológicos que descrevam o que acontece no rim humano tal como, 

diminuição da taxa de filtração glomerular e oligúria (BELLOMO, 2008). Muitas 

avaliações da função renal são baseadas em testes sanguíneos e urinários, o 

que muitas vezes não traduz o que está acontecendo com o rim. Infelizmente, a 

creatinina sérica, não reflete exatamente a taxa de filtração glomerular nos 

pacientes críticos. Os níveis de creatinina podem aumentar somente quando já 

existem alterações importantes na histoarquitetura renal (DOI et al., 2009). 

 A primeira construção para a IRA associada à sepse é devido à isquemia 

renal secundária ao choque hipodinâmico. Assim, a primeira medida para 

restaurar a função renal nestes pacientes seria promover adequado fluxo 

sanguíneo renal. Entretanto, existem muitas controvérsias relacionadas ao fluxo 

sanguíneo renal, enquanto, estudos descrevem que o fluxo sanguíneo renal na 

sepse está diminuído, outros relatam que ele está normal ou até aumentado. 

(BELLOMO, 2008).  

 Em estudo experimental em IRA séptica, o fluxo sanguíneo renal 

diminuiu após a indução da sepse. Isto pode ser causado tanto pela diminuição 

na taxa de filtração glomerular, mas também devido à hipoperfusão tecidual, 

que se for severa e prolongada, causa deterioração metabólica e diminuição 

dos fosfatos, possivelmente causando a morte celular, necrose tubular aguda e 

IRA (WAN, 2008). 
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O óxido nítrico (NO) também desempenha um papel importante na 

hipoperfusão renal. A grande produção de NO durante a sepse é responsável 

pela vasodilatação sistêmica, que resulta em choque séptico. A depleção no 

volume arterial é detectada pelos barorreceptores que desencadeiam um 

aumento na atividade simpática e na produção de angiotensina. O resultado 

final é vasoconstrição com retenção de água e sódio e diminuição na taxa de 

filtração glomerular (MAJUMDAR, 2010). 

 O TNF-α tem exercido um papel importante na patogenia da sepse por 

gram negativo. No sistema renal, a endotoxina estimula a liberação de TNF das 

células mesangiais glomerulares o que potencializa a lesão renal. Isto ficou 

claro no estudo de Knoteck et al. (2001), que utilizaram um neutralizador do 

TNF e obtiveram proteção contra a lesão renal induzida pela endotoxina. Neste 

estudo, a filtração glomerular diminuiu 30% quando comparado aos 75% nos 

animais que não receberam a neutralização para TNF. Cunningham et al. 

(2002), através de um modelo de sepse por LPS, descreveram que IRA pode 

ser atribuída ao TNF agindo diretamente no seu receptor no rim, o TNFR1. Os 

camundongos com deficiência neste receptor foram mais resistentes a IRA. 

Além disso, apresentaram menor infiltração de neutrófilos e apoptose tubular. 

 O desequilíbrio entre as citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, 

trombose, sangramento, vasodilatação, vasoconstrição, oxidação, atividade 

anaeróbia e desregulação enzimática contribuem para a patogênese da IRA na 

sepse.  Estas observações sugerem que mecanismos tóxicos e imunológicos 

são importantes na lesão renal durante a sepse e que fatores hemodinâmicos 
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não são isolados e podem não ter papel principal na patogenia da IRA 

secundária à sepse (WAN, 2008; KLENZAK, 2005; WHITE et al, 2011). 

 Nos casos mais graves de sepse, em que ocorre a SDMOS, a 

mortalidade aumenta e o uso da ventilação mecânica invasiva (VMI) torna-se 

indispensável, a fim de restaurar as trocas gasosas e manter adequada 

oxigenação aos tecidos. Entretanto, seu uso tem sido relacionado com piora da 

função renal por diminuir taxa de filtração glomerular e clearance de água. 

Muito tem sido descrito a respeito da estratégia ventilatória adotada. O 

uso de volume corrente alto gera um aumento significante no espaço de 

Bowman, colapso dos capilares glomerulares e edema perivascular, piorando 

de maneira significativa a função renal em ratos (VALENZA et al., 2000). Em 

contrapartida, a utilização da VMI com baixo volume corrente diminui 

necessidade de hemodiálise (CHERTOW et al., 1998), e também a incidência 

de IRA (RANIERI et al., 2000). 

Atualmente, o rim e o pulmão representam os dois órgãos mais afetados 

com a SDMOS secundária à sepse. Estudos clínicos e laboratoriais têm 

demonstrado mecanismos complexos de interação entre a sepse e seus efeitos 

em órgãos à distância como o rim e o pulmão. A disfunção pulmonar está 

descrita em modelos sépticos. Entretanto, sabe-se que a IRA, pode acentuar a 

lesão pulmonar secundária a sepse. 
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1.3 DISFUNÇÃO PULMONAR  
 

 A ocorrência da disfunção pulmonar associada à síndrome séptica é 

conhecida tanto em humanos quanto em modelos animais. 

 A lesão pulmonar aguda (LPA) é definido pelo American-European 

Consensus Conference como PaO2/FiO2 menor que 300 e radiografia torácica 

com infiltrado bilateral (BERNARD et al., 1994).  

 A associação entre lesão pulmonar e sepse afeta aproximadamente 43% 

de todos os pacientes (OLIVEIRA et al., 2009). A sepse é a causa primária da 

Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) por induzir uma atividade 

intensa de mediadores endógenos, seguida de ativação de leucócitos, 

inflamação intravascular e falência cardiopulmonar (RIVERS et al., 2001). 

 A sepse e a própria lesão renal podem levar ao desenvolvimento da LPA, 

contribuindo para a formação de edema pulmonar, o que agrava o quadro 

séptico. Isto foi elegantemente mostrado por Rabb et al. (2004), que estudaram 

ratos submetidos à nefrectomia bilateral, portanto com insuficiência renal, mas 

sem insuficiência respiratória e esses animais apresentavam diminuição da 

expressão pulmonar dos canais transportadores de sódio e água. Estas 

alterações foram acompanhadas de aumento de permeabilidade vascular e 

edema intersticial, mostrando claramente a ligação entre insuficiência renal e 

respiratória. 

 O pulmão está envolvido nas fases precoces do processo inflamatório 

que se inicia com ativação de neutrófilos, edema intersticial, perda de 
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surfactante e exsudato fibrinoso alveolar. Alterações posteriores incluem: 

infiltrado de células mononucleares, proliferação de pneumócito tipo II e fibrose 

intersticial (ABRAHAM; SINGER, 2007).  As primeiras alterações ocorrem nas 

celular do endotélio vascular com consequente aumento da permeabilidade 

vascular, congestão, edema intersticial e diminuição dos espaços aéreos. 

 A causa da lesão permanece obscura, entretanto forças de estiramento 

induzido pelo recrutamento e desrecrutamento alveolar, a toxicidade do 

oxigênio, o uso de pressões ou volumes inadequados e ainda pela grande 

quantidade de reposição volêmica usada para ressuscitação circulatória 

exercem um papel importante no desenvolvimento da LPA. 

 A LPA pode ser identificada de diversas maneiras. A medida de 

mecânica respiratória é uma grande aliada para determinar a severidade da 

LPA. À medida que intervenções terapêuticas ocorrem ou na presença de 

patologias pulmonares, a mensuração da mecânica pulmonar permite o 

diagnóstico da lesão, sendo uma importante medida para acompanhar a 

progressão da doença pulmonar (BATES, 2009). As propriedades da mecânica 

respiratória podem ser prejudicadas nas doenças pulmonares como na SDRA 

secundária à sepse. 

 As propriedades mecânicas do pulmão podem ser descritas em termos 

de impedância sob a suposição que ele se comporta como um sistema 

dinâmico linear. Existe uma variedade de diferentes sinais pertencentes à 

mecânica pulmonar que podem ser mensuradas. As mais comuns usadas são: 

fluxo e pressão. Convencionalmente, o fluxo é determinado como entrada do 



 11

sistema e a pressão como saída. A medida de mecânica pulmonar feita através 

da técnica de oscilação forçada tem ganhado destaque para avaliar as 

alterações pulmonares tanto em animais como em humanos em vários modelos 

de injúria pulmonar (BATES 2009). Ionescu et al. (2010) descreveram que a 

técnica das oscilações forçadas é sensível as diferentes medidas de mecânica 

pulmonar esperadas tanto em pacientes saudáveis quanto nos pneumopatas.  

  Recentemente, um ventilador mecânico foi projetado para auxiliar nas 

medidas de mecânica respiratória em animais, o flexiVent (Scireq, Montreal, 

Quebec). Este aparelho não somente permite a manutenção da vida em 

animais sedados e curarizados, como também pode atuar na identificação da 

mecânica, por permitir que perturbações de volumes arbitrários sejam aplicadas 

ao pulmão via traquéia com frequências de 20 Hz ou mais (SHUESSLER, 1995; 

BATES, 2006). 

 De forma simplista a impedância (Z) é dada pela relação entre a 

perturbação de volume aplicada na traquéia e a pressão medida no mesmo 

local. 

 Neste modelo de técnica de oscilação forçada, a mecânica respiratória é 

avaliada pela resistência pulmonar (GTIS), elastância pulmonar (HTIS) e 

resistência nas vias éreas (RAW). A RAW corresponde às vias aéreas, 

enquanto o GTIS e HTIS correspondem ao tecido pulmonar (BATES, 2006). 

 Neste modelo a determinação da Z tem notável precisão em condições 

patológicas como na lesão pulmonar aguda. (ALLEN, 2004; MORA et al, 2002).  



 12

 Maior importância tem sido dada a elastância, pois tem sido utilizada 

como um indicador das condições da caixa torácica e dos pulmões e também 

como um fator prognóstico em pacientes com severa insuficiência respiratória 

(GATTINONI  et al., 2002). 

 A LPA contribui para uma alta morbi-mortalidade nos pacientes em UTI. 

Embora a LPA tenha muitas etiologias, geralmente se manifesta pela alteração 

da mecânica pulmonar. No modelo de sepse, Castiello et al. (1994), relataram 

diminuição da complacência em ratos após 12 horas da indução da sepse. Em 

contrapartida, Carvalho et al. (2006), não encontraram nenhuma alteração nem 

na complacência estática, dinâmica ou na resistência das vias aéreas após 08 

horas da indução da sepse nos ratos. A presença de hipervolemia pode ser a 

causa de alteração na elastância em animais sépticos em VMI (SILVA et al, 

2010).  

 As medidas de mecânica pulmonar podem ser alteradas por diversos 

fatores. No modelo de LPS em porcos, descrito por Azevedo et al. (2007), 

destacaram que o órgão mais lesado foi o pulmão. Foram observadas extensas 

áreas de colapso alveolar, hemorragia, infarto pulmonar e infiltrado inflamatório 

provavelmente devido à presença de macrófagos intravasculares pulmonar. 

Estas células estão presentes dentro das arteríolas pulmonares e na sepse, 

liberam citocinas que causam hipertensão e edema pulmonar, com 

consequente alteração na mecânica. 

De acordo com Ozdulger et al. (2003), o modelo CLP em ratos, 

promoveu edema intersticial com intensa infiltração de células inflamatórias e 
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danos importantes na arquitetura pulmonar, além disso, descreveram grande 

número de células M30 e caspase 3, indicadores indiretos da apoptose que 

foram encontradas em maior quantidade justamente nas áreas onde havia 

densa infiltração de neutrófilos nos ratos com CLP. 

 Estes achados na histologia pulmonar em animais sépticos 

demonstraram importante comprometimento da função pulmonar devido à 

peritonite, apesar da falta de um insulto direto no pulmão na sepse. 

Tem sido descrito que a piora pulmonar associada à sepse ocorre devido 

à intensa reposição volêmica, principalmente quando há a insuficiência renal 

associada (RIVERS, 2001). A presença de balanço hídrico positivo permanece 

um preditor de resultados nos pacientes com IRA e LPA. Pacientes com IRA 

sem hipervolemia apresentaram menor incidência de insuficiência respiratória e 

menor necessidade de VMI (BOUCHARD et al., 2009). 

 Entretanto, existem evidências que a lesão pulmonar ocorra mesmo na 

ausência de um balanço hídrico positivo.  Modelos experimentais, sem causar 

um balanço hídrico positivo, cursaram com aumento na permeabilidade 

vascular pulmonar devido à alteração nos transportadores epiteliais de sódio e 

água no pulmão de ratos com consequente diminuição do clearance alveolar 

(RICCI, RONCO, 2010). 

 A contribuição dos canais transportadores e reguladores de volume no 

tecido pulmonar já esta bem documentada, entretanto pouco ainda se conhece 

sobre seu papel na resposta fisiológica, no sistema pulmonar durante a 

inflamação aguda e sob influência da ventilação mecânica. 
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No pulmão, o transportador de sódio, ENaC, tem um importante papel. A 

resolução do edema pulmonar ocorre como resultado do transporte de sódio 

ativo através do epitélio alveolar via os canais de sódio apical e via Na-K-

ATPase. Este fluxo vetorial ativo de sódio produz um gradiente osmótico trans-

epitelial que resulta em movimento passivo da água dos espaços aéreos para o 

interstício alveolar. Em alguns modelos de LPA e nos pacientes com SDRA, a 

habilidade do pulmão em resolver o edema encontra-se prejudicada 

(ANDRADE et al., 2007). 

Nguyen et al. (2007), também descreveram que a severidade da sepse e 

da lesão pulmonar pode ser determinada pela expressão do co-transportador 

de sódio, potássio e cloro, conhecido como NKCC1, por regular a barreira 

pulmonar epitelial e endotelial e influenciar a infiltração de neutrófilos nos 

espaços aéreos pulmonar. Camundongos com deficiência de NKCC1 com 

sepse secundária a infecção por Klebsiella Pneumoniae, foram protegidos da 

sepse letal. Além disso, esses animais apresentaram menor hipertermia e um 

notável aumento no nível de suas atividades, indicando claramente que 

controlaram melhor a infecção do que os ratos com expressão de NKCC1. 

Contudo, o NKCC1 diminuído, não melhorou a infecção por aumentar sua 

resposta imune, visto que a expressão genética do NKCC1 não foi encontrada 

nos neutrófilos e macrófagos pulmonar (NGUYEN et al., 2007). Os autores 

sugerem que a expressão de NKCC1 no endotélio pulmonar pode influenciar a 

função da barreira endotelial, possivelmente por controlar o volume celular. 

Contudo, o exato papel da NKCC1 ainda não foi esclarecido. A estimulação na 
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produção de citocina proinflamatória pode regular a expressão de NKCC1 nas 

células epiteliais e endoteliais pulmonares, resultando em edema pulmonar. 

Com esta possibilidade, os autores descreveram que o edema encontrava-se 

diminuído em ratos com deficiência na expressão do NKCC1, quando 

comparado aos outros. 

Andrade et al. (2007), estudaram hamsters com leptospirose e avaliaram 

os co-transportadores NKCC1, α-ENaC e Na-K-ATPase. Os autores 

observaram que no parênquima pulmonar a leptospirose causou uma 

diminuição da expressão do α-ENaC. A expressão da Na-K-ATPase não foi 

alterada e a expressão de NKCC1 foi significativamente maior no pulmão dos 

ratos infectados do que no grupo controle. 

O estresse oxidativo também tem papel importante tanto na IRA quanto 

na LPA. Suas consequências foram descritas em um modelo de rabdmiólise 

induzindo a IRA com aumento do estresse oxidativo, aumento na 

permeabilidade e infiltração de células inflamatórias no pulmão, predispondo a 

formação de edema pulmonar (RODRIGO et al., 2006).  

 

1.4 ESTRESSE OXIDATIVO E PAPEL DA N-ACETILCISTEÍNA NA SEPSE 
 

 O estresse oxidativo é um fator potencialmente importante na 

mortalidade dos pacientes com insuficiência renal e mediador de muitas 
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complicações principalmente cardiovasculares e neurológicas (SIBILLA et al., 

2002).  

A inflamação pode ser a causa mais importante do aumento do estresse 

oxidativo. As substâncias oxidantes inativam o NO, estimulando o aparecimento 

dos polimorfonucleares que, por sua vez, estimulam a mieloperoxidase. Este 

fato é um elo para o aumento do estresse oxidativo e disfunção endotelial nos 

pacientes com insuficiência renal. O estresse oxidativo estimula a regulação do 

fator de transcrição NFkB, que é também um gatilho para a inflamação. Este, 

por sua vez, potencializa o estresse oxidativo pela geração de mais substâncias 

reativas pela ativação de leucócitos e macrófagos (PATRICK et al., 1990). 

Segundo Rodriguez et al. (2009), a peritonite fecal seja resultado da 

diverticulite, carcinoma de cólon ou ainda trauma abdominal penetrante, não 

causa somente a liberação de endotoxinas da parede celular bacteriana, mas 

também a liberação de espécies reativas ao oxigênio (ROS), peroxinitrito e 

tromboxano que também estão presentes no quadro de sepse. Os elétrons não 

pareados altamente reativos da molécula de oxigênio produzem radicais 

superóxidos.  A superóxido dismutase (SOD) é uma enzima que cataliza a 

conversão do superóxido para peróxido de hidrogênio enquanto glutationa 

catalisa a conversão de peróxido de hidrogênio em água. No modelo de 

peritonite fecal foi descrito que houve uma diminuição significante na SOD e 

glutationa, enquanto ocorreu aumento significativo de radicais livres no plasma, 

como substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS).  
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Na sepse, os mecanismos de defesa estão em declínio e falham em 

diminuir a produção de radicais livres, como resultado, estes causam alterações 

estruturais e funcionais nos constituintes celulares resultando em lesão celular 

irreversível (SPAPEN et al., 1998). 

Os efeitos deletérios das ROS são determinados principalmente pelo 

balanço local de antioxidantes e oxidantes (OZDULGER et al., 2003).  O uso de 

antioxidantes parece ser útil em estágios sépticos. A N-acetilcisteína (NAC) é 

um potente antioxidante e em estudo experimental com sepse, o tratamento 

com NAC inibiu a produção de citocinas e adesão molecular, diminuiu a 

translocação bacteriana e reduziu a produção de ROS no tecido pulmonar e 

melhorou a sobrevivência (RITTER et al., 2004). 

O NAC é agente mucolítico, precursor da L-cisteína e glutationa reduzida 

nas células.  A glutationa reduzida está envolvida na manutenção celular do 

balanço oxidação-redução e protege as células de uma variedade de insultos 

endógenos e exógenos. É também fonte de grupos sulfidril e removedores de 

substâncias reativas com o oxigênio (OH- e H2O2), geradas pela reação dos 

peroxinitritos como NO e superóxidos (ZAFARULHAH et al., 2003).  

NAC inibe a ativação do c-Jun quinase N-terminal (JNK), p38 MAP 

quinase, reduz a ativação do NFkB, bloqueando o aparecimento do VCAM-1 

das células endoteliais e regulando a atividade de expressão de inúmeros 

outros genes. Também previne apoptose e promove a sobrevivência das 

células. O NAC pode melhorar a função endotelial por antagonizar os efeitos da 

geração de ROS intracelular e pelo aumento da viabilidade do óxido nítrico e 
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pela redução da adesão de leucócitos do endotélio (ZAFARUALHAH et al., 

2003; ARUOMA, 1989). 

Existem evidências que o NAC pode ser benéfico em condições sépticas. 

Suas ações farmacológicas incluem a restauração do potencial antioxidante da 

célula, inibição da agregação neutrofílica, diminuição da produção de citocinas 

e restauração do óxido nítrico que é vital para a perfusão dos órgãos durante o 

processo de sepse (SPAPEN  et al., 1998). 

O uso do NAC no sistema renal já foi descrito por proteger os animais da 

insuficiência renal aguda isquêmica por contraste radio-iodados e outras drogas 

nefrotóxicas (TEPEL, 2000; DRAGER et al., 2004). Houve também melhora na 

função renal em animais com obstrução ureteral bilateral 48 horas após a 

desobstrução e reverteu a expressão da aquaporina 2 e do eNOS, deprimidas 

pela obstrução (SHIMIZU et al., 2008). 

Na LPA secundária a sepse, o NAC exerce efeitos benéficos. Gürer et 

al., (2004) descreveram que a administração de NAC (150 mg/kg/dia) mantida 

por 72 horas após a CLP aumentou significativamente os níveis de glutationa e 

causou menor lesão no tecido pulmonar quando comparado ao grupo sem 

tratamento. Além disso, o uso do NAC, em modelo experimental com ratos 

submetidos à LPA, causou diminuição do extravasamento pulmonar 

microvascular e da formação do edema pulmonar com consequente melhora da 

oxigenação (LEFF et al., 1993). 

Spapen et al. (1998), ao estudarem 32 pacientes com choque séptico em 

VMI, descreveram que o grupo com NAC (150 mg/kg por 15 minutos e infusão 
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contínua de 50 mg/kg por 4 horas), melhorou significativamente a complacência 

pulmonar estática e a PaO2/FiO2. Além disso, descreveram diminuição 

plasmática de IL-8 durante a infusão de NAC, que pode exercer uma função 

importante na proteção pulmonar em pacientes com choque séptico, visto que 

os monócitos secretam grandes quantidades de IL-8 em resposta a formação 

de trombina com consequente deposição de fibrina microvascular. 

A CLP constitui um modelo reproduzível e causa lesão orgânica 

comparável com sepse clínica (REMICK et al., 2000). Assim, torna-se 

necessária a investigação de novas propostas terapêuticas, através de modelos 

experimentais que mimetizem a sepse, a fim de melhorar o prognostico dos 

pacientes com sepse. 

 

1.5 MODELO EXPERIMENTAL DE SEPSE – PUNÇÃO E LIGADURA CECAL 
 

 O modelo CLP é atualmente o mais utilizado para investigar as 

manifestações clínicas da sepse e do choque séptico (NGUYEN et al., 2009).  

O uso de modelo animal permite ao investigador elaborar projetos 

incorporando estudos moleculares e celulares que muitas vezes não é possível 

realizar nos humanos. Embora os modelos animais sejam alvos de críticas, pois 

muitas vezes não traduzem exatamente o que acontecem na clínica, eles ainda 

são os melhores recursos para estudar a fisiopatologia. Modelos experimentais 
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de sepse têm sido amplamente usados para explorar a patogênese da sepse e 

para gerar dados pré-clínicos de intervenções terapêuticas (DOI et al., 2009). 

 No modelo de CLP é feito a ligação distal da válvula ileocecal e a punção 

do ceco que causa vazamento do conteúdo fecal para o peritônio e 

consequentemente, bacteremia polimicrobiana. Muitas espécies de bactérias 

são encontradas no sangue causando inflamação sistêmica progressiva 

seguida de choque séptico e lesão em múltiplos órgãos. (DOI et al., 2009). Na 

CLP, ocorre disfunção renal com depleção de volume e aumento rápido da 

uréia nitrogenada sanguínea, edema tubular epitelial local e degeneração do 

córtex. Após 24 horas do modelo experimental, ocorreu moderada injúria 

hepática. No pulmão observaram congestão, hemorragia e inflamação. 

Portanto, este modelo reproduz uma lesão multi-orgânica em ratos compatíveis 

com a sepse humana. (MIYAHI et al., 2003). 

 A severidade do modelo de CLP é influenciada por três importantes 

fatores: extensão do ceco ligado, tamanho da agulha usada para a 

perfuração e suporte pós CLP (DOI et al., 2009). 

Na sepse clínica, sabemos que a evolução pode ser influenciada de 

diversas formas tais como: estratégia ventilatória adotada, presença de radicais 

livres, citocinas inflamatórias, liberação exacerbada de óxido nítrico. Com base 

nisso torna-se intrigante avaliar os efeitos da sepse e da N-acetilcisteína na 

mecânica pulmonar e no sistema renal em ratos com CLP submetidos à VMI. 
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Desta forma, espera-se aprimorar os conhecimentos na fisiopatologia renal e 

pulmonar com aplicabilidade clínica nos pacientes com sepse. 
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2.0 OBJETIVOS 
 

Avaliar se a N-acetilcisteína tem efeito protetor na disfunção pulmonar e 

renal relacionada á sepse no modelo de punção e ligadura cecal em animais 

ventilados invasivamente. 
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3.0 MÉTODOS 

 

3.1 LOCAL 

 A função renal dos ratos foi estudada no Laboratório de Doenças Renais 

(LIM 12) da Disciplina de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. O estudo de mecânica pulmonar foi realizado no 

Laboratório de Técnica Experimental I (LIM 20) da Disciplina de Clínica Médica 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

3.2 ANIMAIS UTILIZADOS 
 

Foram utilizados ratos machos adultos da linhagem Wistar, com peso 

entre 200 a 250 gramas. Os animais foram fornecidos pelo Centro de 

Bioterismo da FMUSP. O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (aprovação protocolo 

n°0748/09). 

 

3.3 ESTRATIFICAÇÃO DOS GRUPOS  
 

 Foram utilizados ratos machos Wistar tratados ou não com NAC. A dose 

de NAC (4,8g/L) foi iniciada dois dias antes dos animais serem submetidos a 
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CLP e mantido até o dia do estudo (24 horas após a indução da CLP). O NAC 

foi adicionado à água de beber dos animais.  

Para a avaliação da mecânica respiratória e função renal foram utilizados 

os seguintes grupos: 

G1 - Ratos controle + VMI: esses animais não sofreram nenhuma intervenção 

cirúrgica. 

G2 - Sepse + VMI 

G3 - Sepse+ NAC+ VMI 

 A VMI foi caracterizada por volume corrente de 8 ml/Kg , PEEP de 6 

cmH2O e FiO2 50%. Optou-se pelo uso da VMI para reproduzir com 

fidedignidade o quadro apresentado pelos pacientes com sepse grave. Nos 

casos de sepse com maior gravidade, a VMI é necessária para manter 

adequada oxigenação, entretanto, seu uso pode agravar ainda mais o quadro 

séptico pelo uso da pressão positiva e suas repercussões no débito cardíaco. 

  Somente na mensuração do clearance de inulina, foram avaliados os 

grupos em ventilação espontânea (controle, sepse e sepse+NAC), com a 

finalidade de comparar os possíveis efeitos da ventilação mecânica em relação 

à ventilação espontânea na taxa de filtração glomerular. 

 Para realizarmos a mecânica respiratória utilizamos animais somente 

para esta finalidade. As demais variáveis foram determinadas com o estudo de 

clearance de inulina. 
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3.4 PUNÇÃO E LIGADURA CECAL - CLP 
 

Os animais foram anestesiados via intraperitoneal com tribromoetanol 

2,5% (1 ml para cada 100 g). Após tricotomia da região abdominal e através da 

laparotomia, o ceco foi exposto e ligado abaixo da válvula ileocecal. O ceco foi 

puncionado duas vezes (agulha 16) e levemente pressionado a expelir pequena 

quantidade de material fecal na cavidade abdominal (MIYAHI et al., 2003). Foi 

realizada a sutura na incisão abdominal.  

Após a realização da CLP, foi realizada expansão volêmica via 

intraperitoneal com cloreto de sódio 0,9% na dose de 25 ml/kg. O soro 

fisiológico, da mesma maneira, foi administrado 6 e 12 horas após a CLP via 

subcutânea, assim como o antibiótico (ATB) (Imipenem e Cilastatina 500mg), 

na dose de 14 mg/kg (subcutâneo) após 6 e 12 horas da realização da sepse. 

 De forma esquemática (figura 1) está representada a ordem cronológica 

desde o início da sepse até o final do estudo. 
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 NAC administrado dois dias antes da 
CLP e mantido até o final do estudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indução da 
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Sacrifício 
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Estudo das 
variáveis 

Renais e Pulmonares

Animais eram
ventilados 

por 2 horas
Vt: 8 ml/kg, PEEP: 

6cmH2O,
FiO2:50%

 
Figura 1. Esquema da ordem cronológica do estudo dos animais. ATB= Antibiótico; CLP=  
punção e ligadura cecal; NAC= N-acetilcisteína. 

 
 

3.5 MEDIDA DE MECÂNICA RESPIRATÓRIA 
 

A mecânica respiratória foi realizada através do respirador para animais 

flexiVent (SCIREQ, Scientific Respiratory Equipament, Montreal, Quebec). Este 

aparelho pertence ao LIM 20 (Laboratório de Técnica Experimental I), local 

onde foi feita a análise da mecânica respiratória. 

Para a medida de mecânica respiratória os animais foram sedados 

(tiopental sódico - 50 mg/kg), traqueostomizados, conectados ao flexiVent e 

curarizados com brometo de pancurônio (1 ml/kg) via intraperitoneal. Os 

animais foram ventilados com Vt: 8 ml/kg; FR: 90ipm, PEEP: 6 cmH2O e 

FiO2:50%. Contudo, antes da primeira medida de mecânica pulmonar (basal), 

foi realizada a hiperventilação temporária dos ratos, com FR de 120 ipm por 2 
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minutos seguidos de uma manobra de Total Lung Capacity (TLC), novamente 

hiperventilado por mais 2 minutos com FR de 120 ipm e seguido da TLC.  

Devido à possibilidade de air trapping causada pela manobra de 

recrutamento no início da VMI, a FR foi fixada em 90 ipm e esperou-se 15 ciclos 

para que a primeira medida (basal) fosse anotada. Esta FR foi mantida até o 

final do estudo. 

Segundo Tobin (1994), a eliminação do esforço inspiratório pode ser feita 

com a hiperventilação temporária. Esta técnica foi realizada a fim de garantir a 

ausência de drive respiratório na medida inicial, posterior a isso nenhuma 

medida de hiperventilação foi realizada. A TLC, é uma manobra de 

recrutamento, realizada para homogeneizar as condições do sistema pulmonar 

e reduzir colapso alveolar (SILVA et al., 2010), realizada somente no período 

basal e/ou quando o animal fosse desconectado do respirador.  

As variáveis de mecânica respiratória usualmente analisada são a 

complacência, resistência e elastância total do sistema respiratório através da 

equação do movimento no tempo.  Entretanto, quando se assume a equação do 

movimento no tempo, acredita-se que o ar entre de forma homogênea no 

sistema respiratório, contudo, isso pode variar de acordo com as propriedades 

do sistema respiratório. A técnica das oscilações forçadas, que considera o 

sistema pulmonar de forma multicompartimentar, permite a análise de 

diferentes compartimentos pulmonares como a resistência das vias aéreas 

(RAW), resistência (GTIS) e a elasticidade do tecido pulmonar (HTIS). Essas 
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medidas foram realizadas nos seguintes períodos: basal (até 6 minutos do início 

da ventilação mecânica) e com 120 minutos de VMI. 

 Ressalta-se que um dos fatores que podem levar ao aumento da RAW é 

a presença de secreção na via aérea, por isso, sempre que necessário, os 

animais foram aspirados para que a secreção não influenciasse nos valores de 

RAW.  

 Antes da realização das medidas inicias foi necessário a calibração do 

sistema por meio da aplicação de oscilação de volume através da cânula 

traqueal. Primeiramente com a cânula aberta para a atmosfera e posteriormente 

com a cânula fechada (identificar vazamentos), para obtenção de sinais da 

posição do cilindro e a pressão do cilindro do respirador. Esta calibração do 

sistema tem por objetivo corrigir os dados da mecânica, como extrair o valor da 

resistência proporcionado pela cânula traqueal. Em seguida foi aplicado um 

sinal de volume por 16 segundos composto por 12 componentes senóides com 

frequências primas que vão de 0,25 a 19, 625 Hz. As amplitudes das senóides 

decrescem hiperbolicamente com a frequência. Esse modelo caracteriza um 

sistema físico composto por duas partes: a real (resistência) e a imaginária 

(HIRAI  et al.,  1999). 

Para análise da impedância, o sistema utiliza as seguintes equações, 

descrito por Gomes et al., (2000): 

 

απ
π

)2(
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f
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+⋅⋅⋅⋅+=  , onde:     
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O Raw é a resistência de vias aéreas, Iaw é a inertância das vias aéreas 

devido a massa de gás na via aérea central sendo desprezível se Z for menor 

que 20 Hz. G caracteriza a dissipação de energia nos tecidos pulmonares, H 

caracteriza a energia acumulada nos tecidos do pulmão, i é a unidade 

imaginária, f é a freqüência (Hz).  

Um desenho esquemático do respirador mecânico utilizado é 

demonstrado na Figura 2. Ressalta-se que embora o estudo tenha sido 

conduzido em dois laboratórios, todos os parâmetros de ventilação foram 

idênticos para cada grupo estratificado. 

 

Figura 2: Esquema do respirador para pequenos animais (flexiVent-Scireq), utilizado para a 
coleta dos dados de mecânica respiratória. (Permissão de LOPES, FDTQS; Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo). 
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3.6 GASOMETRIA ARTERIAL 
 

Foi colhido 0,2 ml de sangue arterial através de uma seringa de 1 ml 

heparinizada através da artéria carótida previamente cateterizada. Os gases 

arteriais foram analisados através do aparelho ABL 800 (Radiometer; 

Copenhagen, Denmark), com 30 minutos de VMI e ao final de 120 minutos.  

 

3.7 MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA 
 

A pressão arterial média (PAM) e a frequência cardíaca (FC) foram 

monitoradas durante todo o experimento por meio do monitor de pressão 

invasiva Biopac, através da artéria carótida conectada ao sensor do monitor. 

Embora a monitorização fosse constante, para a análise estatística dos dados, 

foi registrada a PAM e a FC somente no período inicial (30 minutos de VMI) e 

final (120 minutos de VMI). 

 

3.8 HIDRATAÇÃO 
 

Foi administrado soro fisiológico (25 ml/kg) através da veia jugular com a 

finalidade de manter a PAM superior a 65 mmHg. Este procedimento foi feito 

com aproximadamente 60 minutos de VMI. Nos animais, após a expansão 

volêmica, em que não foi possível manter PAM adequada, foram excluídos do 

estudo.  
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3.9 AVALIAÇÃO DO EDEMA PULMONAR 
 

 A quantificação de edema por microscopia pode fornecer evidência de 

lesão pulmonar e/ou edema hidrostático tais como edema alveolar, 

espessamento do septo alveolar e cuffing perivascular (PARKER, TOWNSLEY, 

2004). 

 Utilizamos a medida de cuffing perivascular para quantificar o índice de 

edema pulmonar. As lâminas de pulmão coradas com hematoxilina e eosina 

(HE), especificamente nas áreas em que foram observados vasos, 

fotografamos com resolução de 40X pela microscopia óptica. Posterior a isso, 

quantificamos as seguintes áreas desses vasos: circunferência, diâmetro 

interno do vaso e área total (figura 3), por meio de um analisador de imagem. A 

partir dos dados de cada uma dessas medidas, fornecidas pelo software, foi 

feita uma relação entre a área total e a circunferência do vaso, fornecendo o 

índice de edema.  

Circunferência 

Diâmetro do vaso 

Área total 

 

Figura 3. Esquematização de um vaso no parênquima pulmonar. Índice de edema= Área 
total/Circunferência. 
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3.10 CONTAGEM DE CÉLULAS POLIMORFONUCLEARES NO TECIDO 
PULMONAR 
  

 Morfometria convencional  foi utilizada para determinar a densidade dos 

neutrófilos polimorfonucleares. As lâminas coradas com HE foram avaliadas por 

microscopia óptica numa resolução de 100X. Com o auxílio de um retículo que 

contém 50 retas com 100 pontos e possui área conhecida (10,000 µm2 por 

1,000 de ampliação), delimitou-se a área estudada da lâmina. Para cada lâmina 

foram avaliados 20 campos diferentes. Para cada campo, estabelecido pela 

área do retículo, realizou-se a contagem dos polimorfonucleares e a partir 

destes dados foi feita uma relação entre a área avaliada pelo retículo e a 

contagem das células (VIEIRA et al., 2007).  

O examinador não tinha conhecimento dos grupos durante a análise das 

lâminas.  

 

3.11 CLEARANCE DE INULINA 
 

Para determinação do “clearance” de inulina, os animais foram sedados 

com tipoental sódico 50 mg/kg. Depois de anestesiados, foram colocados em 

posição supina em mesa cirúrgica aquecida (37°C) e realizada a traqueostomia 

através de cateter PE 240, ajustada à luz traqueal de forma que não houvesse 

vazamentos e fixado com fios de algodão.  
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As veias jugulares foram cateterizadas com cateter PE-60 para infusão 

da solução de inulina a 10%, primeiramente como dose inicial (100 mg/Kg) para 

elevar a concentração desta substância no sangue. A seguir, foi mantida 

infusão da mesma solução durante todo o experimento, através de bomba de 

infusão Harvard, numa velocidade constante de 0.04 ml/min. A outra veia 

jugular cateterizada foi utilizada para controle da anestesia, hidratação e 

posterior sacrifício dos animais. A artéria carótida foi cateterizada com cateter 

PE-60, para coleta das amostras de sangue, em diferentes intervalos e, 

também, para controle da pressão arterial monitorada através de monitor 

Biopac. A bexiga urinária foi cateterizada com PE-240, para coleta de urina. 

Quatro (4) amostras de urina foram coletadas em intervalos de 30 minutos. 

 O tempo de preparo dos animais, para o clearance de inulina, não 

excedeu 30 minutos de procedimento. 

 

3.11.1 Dosagem e cálculo do clearance de inulina 
 

Para a inulina urinária e plasmática utilizamos o método colorimétrico da 

Antrona, com leitura em espectrofotômetro 700 Plus FEMTO, comprimento de 

onda 620 nm. Para o cálculo de inulina utilizamos a seguinte fórmula: 

C in= (U in x V u) / P in, onde: 

U in = (concentração urinária de inulina em mg/dl)  

P in = (concentração plasmática de inulina em mg/dl) 
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V u = (volume urinário em ml/min) 

 O “clearance” de inulina foi expresso corrigindo-se por 100 g de peso 

corpóreo, ou seja:  C in = ml/min / 100g de peso corpóreo 

 

3.12 MEDIDA DE FLUXO SANGUÍNEO RENAL 
 

Foram feitas medidas do fluxo sanguíneo na artéria renal esquerda no 

fim do experimento para todos os grupos de animais pelo fluxômetro 

eletromagnético (T 106 XM; Transonic Systems, Bethesda, USA, MD). Devido à 

intensa peritonite desenvolvida neste modelo experimental, houve grande 

dificuldade de avaliar o fluxo renal, portanto esta medida só foi realizada 

quando possível.  

 

3.13 DOSAGENS DE SÓDIO E POTÁSSIO PLASMÁTICO 
 

Foram dosados através do Fotômetro de Chama, marca Celm.  

 

3.14 MEDIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO TIOBARBITÚRICO 
(TBARS) 

 

A peroxidação lipídica gera substâncias reativas com o oxigênio. 

Algumas delas possuem afinidade com o ácido tiobarbitúrico como o 

malondialdeído.  
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As concentrações plasmáticas de TBARS foram determinadas usando o 

método calorimétrico do ácido tiobarbitúrico. Uma amostra de plasma foi diluída 

em água destilada. Imediatamente, foi adicionado 1 mL de ácido tricloroacético 

(TCA) 17,5%, em seguida adicionou-se 1 mL de ácido tiobarbitúrico 0,6%, pH 2. 

As amostras foram colocadas em água fervente por 20 minutos e a seguir 

resfriadas e adicionou-se por último 1 mL de TCA a 70% e incubadas por 20 

minutos. As amostras foram centrifugadas por 15 minutos a 2000 rpm e o 

sobrenadante lido no espectrofotômetro com comprimento de onda de 543 nm 

contra reagente branco. A concentração dos produtos da peroxidação lipídica 

foi calculada através do coeficiente de extinção molar equivalente para 

malondialdeído, de 1,56x105 M-1 cm-1. Os níveis de TBARS plasmáticos foram 

expressos em nmol/mL (OHKAWA et al., 1979). 

 

3.15 AVALIAÇÃO DA SOBREVIDA 
  

 Para a análise da curva de sobrevida foram utilizados três grupos: 

controle (n=10), sepse (n=25) e sepse+NAC (n=15). Os animais foram mantidos 

em gaiolas com livre acesso a comida e água ou NAC e acompanhados por 72 

horas após a CLP. A avaliação acontecia às 07:00, 13:00 e 19:00 horas de 

cada dia. 
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 Nos animais com sepse e sepse+NAC foi administrado Imipenem e 

Cilastatina (14 mg/kg) e soro fisiológico (25 ml/kg) a cada 12 horas, sendo 

administrado às 07:00 e 19:00 horas de cada dia.  

 Após as 72 horas de acompanhamento, os animais que sobreviveram 

foram sacrificados com excesso de tiopental sódico. 

 

3.16 SACRIFÍCIO DOS ANIMAIS 
 

Ao término dos experimentos, os ratos foram sedados profundamente 

com tiopental sódico, via endovenosa.  

 

3.17 ESTUDO DA EXPRESSÃO DA PROTEÍNA DE MEMBRANA DOS 
TRANSPORTADORES DE SÓDIO NO PULMÃO 

 

Estudamos os seguintes transportadores de membrana no tecido 

pulmonar: NKCC1 e α-ENaC.  

 

3.17.1 Isolamento da proteína da membrana plasmática para imunobloting 
 

Fragmentos da região basal do pulmão foram retirados com os animais 

anestesiados, colocados em criotubos, imersos em nitrogênio líquido e 

transferidos para freezer –70ºC até o momento da análise. No momento da 

análise foram homogenizados em uma solução K-Hepes (200mM Manitol, 80 
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mM Hepes, 41 mM KOH, pH 7.5) associado a um coquetel inibidor de protease 

(Sigma) em um homogenizador de tecidos e a centrifugação foi feita a 4000 g, 

15 minutos a 4ºC, para a remoção de toda a célula, núcleo e mitocôndrias. O 

sobrenadante foi centrifugado a 200000 g por 1 hora para produção de um 

pellet contendo as proteínas de membrana. A quantificação e concentração da 

proteína foram determinadas através do método de Bradford. 

 

3.17.2 Eletroforesis e imunoblotting 
 

A proteína correu em minigéis (BioAgency) de poliacrilamida à 10% para 

NKCC1 e  α-ENaC. Após transferência por eletroeluição para a membrana de 

nitrocelulose, os blots foram tratados com leite em pó desnatado 5% diluído em 

TBS-T (24,2g Tris; 29,2g NaCl; 3,36g EDTA; 1ml Tween20; pH 7.5) por 1 hora e 

incubados com os respectivos anticorpos de acordo com o datasheet. A 

marcação foi feita através da peroxidase (HRP)-conjugated secondary antibody 

(anti-rabbit 1:1000, anti-goat 1:5000, Sigma) usando sistema de 

quimioluminescência (ECL, Amersham). A normatização foi realizada com a 

hibridização novamente das membranas com a actina (Sigma). Para a 

densitometria utilizamos o aparelho Image J (NIH Image, National Institute of 

Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA). 
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3.18 HISTOLOGIA  
 

Os animais foram sacrificados após o clearance de inulina. O rim direito 

foi retirado e seus cortes imersos em solução de methacarn (metanol 60%, 

clorofórmio 30% e ácido acético 10%) durante 24 horas. Após esse período a 

solução foi substituída por álcool 70%. Após a remoção do rim direito, foi feita a 

perfusão do rim esquerdo com tampão fosfato salino (PBS NaCl 0,15M, tampão 

fosfato 0,01M, pH 7,4) para lavagem do leito vascular e em seguida com 

solução fixadora (formalina tamponada 10%). Foram retirados dois fragmentos 

do rim esquerdo que foram mantidos em solução de formalina tamponada 10% 

por 24 horas e transferidos para etanol 70%. O tecido renal foi embebido em 

parafina, cortado em secções de 3-4 μm e corados com HE. 

O tecido pulmonar foi perfundido com tampão fosfato salino (PBS, NaCl 

0,15M, tampão fosfato 0,01M, pH 7,4) em temperatura ambiente. Em seguida, 

foram cortados em fragmentos basais do pulmão direito e fixados em formalina 

tamponada 10% por 24 horas. Após esse período, o tecido foi transferido 

para etanol 70%  para posterior inclusão na parafina.  Os fragmentos 

pulmonares foram cortados em seções de 4µm e os cortes corados pela HE.  
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4.0 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 
 

Os dados foram analisados utilizando-se análise de variância – ANOVA 

one way e pós-teste Newmann- Keuls, pelo programa de estatística, GraphPad 

(versão 5.0). Os resultados foram apresentados com média ± erro padrão, 

sendo considerados significantes quando p < 0.05. 

Para avaliação da curva de sobrevida foi utilizado foi usado o Log-rank 

(mantel-cox) test e foi considerado significante se p<0,05. 
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5.0 RESULTADOS 
 

 Antes de realizar a ventilação mecânica e os procedimentos do protocolo 

de estudo, observamos que os animais após serem submetidos ao modelo 

experimental de sepse, apresentaram piloereção, olhos incrustados e letargia 

caracterizada pela redução do estado de alerta e mobilidade.  

 Foram estudados ratos Wistar, machos, com peso entre 200 – 250 

gramas, fornecidos pelo Centro de Bioterismo da FMUSP.  Ressalta-se que 

foram utilizados animais somente para realizar a mecânica respiratória (MR) e 

animais somente para o clearance de inulina (CIN). Entretanto, os animais 

demonstravam características semelhantes. 

 A ingestão do NAC, na água de beber, foi iniciada dois dias antes da 

realização a CLP permanecendo até o dia de estudo. Cada animal ingeriu em 

média 49,5 ml de NAC durante dois dias. Do dia da realização da CLP até o dia 

do estudo (24 horas), os animais ingeriram em média 8 ml de NAC cada um. 

Nos animais que tomaram água, a média de ingestão por dois dias foi de 50 ml.  

 

5.1 DADOS DA MECÂNICA RESPIRATÓRIA DOS ANIMAIS SUBMETIDOS À 
VMI 
 

 Os primeiros dados apresentados são da mecânica respiratória, 

realizada através do aparelho flexiVent.  
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 Como podemos observar na tabela 1, existem alterações importantes na 

mecânica respiratória nos animais com sepse no início da VMI (30 minutos de 

VMI). Esses animais apresentaram aumento significativo na RAW (resistência 

das vias aéreas) e no HTIS (corresponde à elasticidade pulmonar). Entretanto, 

o uso do NAC normalizou todos esses parâmetros. Um dado, que não se 

destaca como uma variável de mecânica respiratória e sim, como um dado de 

monitorização da ventilação mecânica é a pressão de pico. Notamos que 

somente os animais com sepse apresentaram valores mais elevados de 

pressão de pico do que os dos grupos controle e séptico + NAC.  

 
 
Tabela 1. Dados da mecânica e monitorização respiratória – Início VMI 

 GRUPOS RAW 

(cmH20.s/ml)

HTIS 

(cmH20/ml) 

GTIS 

(cmH20/ml) 

P.PICO 

(cmH20) 

Controle (n=7) 0,01±0,001 1,22±0,07 0,33±0,05 9,0±0,25 

Sepse (n=7) 0,03±0,007d 2,58±0,37 b,c 0,57±0,11 10,2±0,25a

Sepse+NAC (n=6) 0,01±0,002 1,58±0,34 0,42±0,07 8,6±0,33 

a p<0,05: vs. Sepse+NAC e Controle ; b p=0,01: vs. Controle; c p=0,01: vs. Sepse+NAC; 
dp=0,01: vs. Controle; Sepse+NAC;  P.PICO= pressão de pico 
 

 
 
 Na tabela 2, estão expressos os dados relativos ao final da ventilação 

(120 minutos). Observamos que os animais sépticos sem tratamento 

apresentam RAW e HTIS elevados comparados com o controle. O NAC 
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novamente foi capaz de melhorar esses parâmetros. Os outros resultados não 

foram diferentes entre os grupos. 

 
 
Tabela 2. Dados da mecânica e monitorização respiratória – Final VMI 
 

GRUPOS RAW 

(cmH20.s/ml)

HTIS 

(cmH20/ml) 

GTIS 

(cmH20/ml) 

P.PICO 

(cmH20) 

Controle (n=7) 0,01±0,002 2,27±0,23 0,49±0,06 10,2±0,20 

Sepse (n=7) 0,03±0,005a 3,53±0,50b 0,52±0,16 10,0±0,20  

Sepse+NAC (n=6) 0,01±0,003 2,14±0,14 0,41±0,05 9,7±0,25 

a p=0,03: vs. Controle; vs. Sepse+NAC; b p=0,03: vs. Controle; vs. Sepse+NAC; P.PICO= 
pressão de pico nas vias aéreas 
 
 

5.2 GASOMETRIA ARTERIAL 
 

 Os dados da tabela 3 mostram a gasometria dos animais colhida com 

trinta minutos de ventilação mecânica. 

 Quando fizemos a análise de variância entre todos os grupos, 

observamos que os animais sépticos apresentaram valores significativamente 

menores de pH, PaO2, bicarbonato e saturação, quando comparados ao 

controle.  Os animais com sepse+NAC apresentaram melhores condições 

gasométricas do que os sépticos sem tratamento. 
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Tabela 3. Gasometria arterial com 30 minutos de VMI 
 

 pH PaO2 

(mmHg) 

PaCO2 

(mmHg) 

Bic 

 (mmol/l) 

SaO2  

(%) 

Controle 

(n=6) 

7,41±0,06 

 

164,0±1,3 

 

32,7±1,5 

 

19,0±1,08 

 

97,3±1,4 

 

Sepse  

(n=10) 

7,30±0,02 a

 

105,2±23,5 a

 

34,8±3,5 

 

16,9±1,5 a b

 

83,0±2,8 a

 

Sepse + NAC 

(n=6) 

7,33±0,05 155,0±38,5 

 

44,2±6,0 

 

21,0±0,8 

 

91,3±3,2 

 

a p<0,05: vs.Controle; b p<0,05 vs. Sepse+NAC. 
 

 Na tabela 4, podemos observar a gasometria colhida no final da VMI (120 

minutos). Nota-se que os animais sépticos apresentaram acidose metabólica. 

Nos animais com sepse+NAC Observamos níveis próximos a normalidade de 

pH e bicarbonato. 
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Tabela 4. Gasometria arterial com 120 minutos de VMI 
 pH PaO2 

(mmHg) 

PaCO2 

(mmHg) 

Bic 

 (mmol/l) 

SaO2  

(%) 

Controle 

(n=6) 

7,36±0,02 

 

143,8±10,6 34,9±6,0 

 

17,5±2,6 

 

97,5±0,1 

 

Sepse  

(n=10) 

7,28±0,03 

 

77,9±3,3 

 

32,7±3,7  13,8±1,3 a

 

88,2±1,1 

 

Sepse + NAC 

(n=6) 

7,37±0,05 167,0±46,5 37,4±2,8 

 

19,7±1,5 

 

97,1±10,4 

 

a p<0,05: vs. Sepse+NAC 
 

  

Avaliamos também através da gasometria arterial, a relação PaO2/FiO2 

que é um indicativo de injúria pulmonar. Valores ≥ 300 indicam capacidade de 

oxigenação normal. Valores menores que 300 indicam um processo LPA e 

menor que 200 pode indicar um processo de SDRA. Na nossa avaliação, 

seguindo os critérios da PaO2/FiO2 (gráfico 1) podemos dizer que os animais 

sépticos apresentaram LPA (170,3±28,7) quando comparados ao grupo 

controle (329,3±2,17, p=0,002). Os animais com sepse+NAC embora 

apresentassem LPA, o grau de severidade foi menor (281,5±21,5, p=0,002). 
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Gráfico 1. Relação PaO2/FiO2 com 30 minutos de VMI 
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 Analisamos pela gasometria arterial a hemoglobina, hematócrito e 

lactato. Estes dados, no início da VMI, foram semelhantes entre os grupos, 

entretanto, notamos aumento significativo do lactato no grupo séptico quando 

comparado ao do controle e sepse+NAC. Nos animais com NAC, o nível de 

lactato arterial diminuiu de forma significante (tabela 5). 

 Na tabela 6 estão descritos os valores finais de hemoglobina, 

hematócrito e lactato. Observa-se que tanto o hematócrito quanto a 

hemoglobina diminuíram para todos os grupos, sem significância estatística 

entre eles. Contudo, observamos um aumento significativo no lactato arterial 

dos animais com sepse sem NAC. Já o uso de NAC na sepse foi capaz de 

diminuir o lactato nestes animais.  
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Tabela 5. Dados de Hemoglobina, hematócrito e lactato – Início VMI 

Grupos Hemoglobina Hematócrito Lactato 

Controle (n=6) 11,52±0,36 35,88±1,27 1,07±0,20 

Sepse (n=10) 11,46±0,47 35,32±1,41 3,4±0,55 a

Sepse+NAC (n=6) 12,40±1,30 38,07±4,0 1,6±0,10 

a p=0,01: vs. Controle; vs. Sepse+NAC 

 

 

Tabela 6. Dados de Hemoglobina, hematócrito e lactato – final VMI  

Grupos Hemoglobina Hematócrito Lactato 

Controle (n=6) 10,3±0,28 32,0±0,86 1,8±0,50 

Sepse (n=10) 9,3±0,71 29,0±2,0 5,1±0,61ª b  

Sepse+NAC (n=6) 10,4±0,72 32,3±2,2 2,1±0,27 

a p=0,0005: vs. Sepse+NAC; b p<0,05: vs. Controle 

 
 

5.3 ÍNDICE DE EDEMA 
 

Um índice utilizado para avaliar o grau de edema pulmonar foi à relação 

entre a área total e a circunferência dos vasos presentes no parênquima 

pulmonar visualizados via microscopia. Podemos observar através do gráfico 2, 

que os animais sépticos sem NAC apresentaram grau de edema 

significantemente maior que o controle (18,94±1,71 vs. 13,9±0,75 µm, p<0,05). 
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Contudo, os animais sépticos que tomaram NAC obtiveram menor índice de 

edema (12,47±0,73 ) quando comparados aos sépticos sem NAC (p=0,001).  

 

Gráfico 2.  Índice de edema avaliado pela histologia pulmonar 
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Observou-se através da análise histológica, numa resolução de 40 vezes, que 

os animais sépticos apresentaram visualmente maior índice de edema, enquanto 

que os tratados com NAC tinham aparência semelhante ao controle (figura 4). A 

figura 4A corresponde aos animais controle, sem existência de edema perivascular. 

A figura 4B representa o grupo sepse sem tratamento onde encontramos importante 

cuffing perivascular e a figura 4C caracteriza os animais com sepse+NAC que 

visualmente são semelhantes ao controle. 
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Figura 4. Edema pulmonar pela histologia  

  

 É interessante notar que, mesmo com a hidratação, com o propósito de 

manter a PAM ≥ 65 mmHg, não houve diferença estatística quanto ao volume 

de expansão dado aos animais sépticos sem NAC (5,9±0,08 ml), se 

comparados com os animais tratados com NAC (6,2±0,2 ml). Assim, não houve 

influência da expansão volêmica na formação de edema pulmonar nos animais 

sépticos. 
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5.4 CONTAGEM DE CÉLULAS POLIMORFONUCLEARES NO PULMÃO 
 

No grupo séptico obtivemos valores maiores de células inflamatórias 

(764,4±39,3 mm2) quando comparado ao controle (p=0,01). No grupo 

sepse+NAC houve diminuição na quantidade de polimorfonucleares 

(654,9±96,08 mm2), entretanto sem diferença estatística, quando comparado ao 

grupo séptico sem NAC, conforme gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Polimorfonucleares no tecido pulmonar. 

Sepse Sepse+NAC
0

200

400

600

800

1000

*

Controle

0

200

400

600

800

1000

*

 

C
él

ul
as

/m
m

2

*p=0,01: Sepse vs. Controle 

 

 
 
 



 50

5.5 TRANSPORTADORES DE SÓDIO NO PULMÃO 
 

No tecido pulmonar foram avaliados, através de Western Blot, os 

seguintes transportadores: NKCC1 e α-ENaC. 

A densitometria do NKCC1 nos animais sépticos sem NAC foi maior que 

o do grupo controle (167,0±16,3% vs.100,0±5,0%, respectivamente). Entretanto 

a administração de NAC diminuiu a expressão desta proteína (117,0±22,3%), 

contudo não houve diferença estatística. Os dados estão expressos no gráfico 

4. A expressão dos imunoblots dessa proteína pode ser vista na figura 5. 

 

 

Gráfico 4: Densitometria NKCC1 no tecido pulmonar 
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  Controle Sepse Sepse+NAC 

NKCC1 – 170 KDa 
                130 KDa 

Actina – 43 KDa 

 

  Figura 5: Expressão dos imunoblots- NKCC1 

 

 

Nos animais com sepse encontramos no pulmão uma diminuição da 

expressão da proteína α-ENaC (86,50±7,94%) quando comparados aos do 

grupo controle (100,0±7,43%).  Os animais com sepse+NAC apresentaram um 

aumento da expressão desta proteína, quando comparados aos do grupo sepse 

sem tratamento (120,3±6,4%, p=0,04). A densitometria pode ser observada no 

gráfico 5 e a expressão dos imunoblots na figura 6. 
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Gráfico 5- Densitometria do α-ENaC no tecido pulmonar 
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     Figura 6. Imunoblots do α-ENaC 
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5.6 VARIÁVEIS HEMODINÂMICAS 
                                                     

  Observamos através da tabela 7, que os animais sépticos, no início da 

VMI, apresentaram hipotensão. Contudo, o uso do NAC preveniu uma 

hipotensão mais severa. A FC foi maior nos animais sépticos tratados ou não 

quando comparados aos do grupo controle. 

 
 
 Tabela 7. Dados hemodinâmicos com 30 minutos de VMI 

 
 

 

 

 
 
 

a p<0,0001: vs. Sepse+NAC; b p<0,05: vs. Controle 

Grupos PAM FC 

Controle (n=6) 129,0±5,0 380,0±60,0 

Sepse (n=10) 70,0±4,0 a b 482,0±33 c

Sepse+NAC (n=6) 118,6±7,3 576,4±11,1d

c p=0,007: vs. Controle; d p=0,007: vs.Controle 
 
 
 
 Após duas horas de VMI (tabela 8), observamos que os animais sépticos 

continuaram hipotensos, entretanto com o uso do NAC houve uma tendência de 

melhora na PAM (p=0,08). Não observamos diferença na FC. 
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 Tabela 8. Dados hemodinâmicos com 120 minutos de  VMI 
 
 

 

 

 

 

Grupos PAM FC 

Controle (n=6) 108,2±7,0 438,0±33 

Sepse (n=10) 77,0±10,1 489,0±34,1 

Sepse+NAC (n=6) 93,6±8,8 553,0±20,4 

 
Ns entre os grupos 
 

 

5.7 AVALIAÇÃO SÓDIO E POTÁSSIO PLASMÁTICO 
 

 Para a análise de sódio e potássio, a amostra sanguínea foi colhida 30 

minutos após o início da VMI. Não observamos diferença estatística entre os 

grupos, tanto para a análise de sódio quanto para potássio (tabela 9). 

   
  Tabela 9. Sódio e Potássio plasmáticos com 30 minutos de VMI 

 
Grupos Na+ K+

Controle (n=6) 144,0±2,27 3,2±0,21 

Sepse (n=10) 146,5,0±3,30 3,27±0,19 

Sepse+NAC (n=6) 148,3±1,40 2,86±0,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ns entre os grupos 
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5.8 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL 

 A medida de função renal em ratos é expressa através do clearance de 

inulina (padrão ouro), que avalia a taxa de filtração glomerular. Estudamos 

animais em ventilação espontânea para analisar de uma maneira simplista se a 

ventilação mecânica causa alguma alteração na função renal. 

Nos animais em VE (gráfico 6), observamos importante diminuição da 

filtração glomerular no grupo com sepse quando comparado ao controle  

(p<0,0001). Quando utilizamos NAC nos animais com sepse encontramos 

melhora na insuficiência renal (p<0,0001). 

 Notamos que os animais com sepse em VMI (gráfico 7) , desenvolveram 

insuficiência renal aguda quando comparados ao grupo controle (p=0,0006). 

Novamente o NAC foi capaz de melhorar a função renal nos animais sépticos, 

praticamente normalizando os valores de filtração glomerular (p<0,05).  

 

Gráfico 6: Clearance de inulina animais em ventilação espontânea 
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a: p<0,0001: Controle vs. Sepse+VE; b: p<0,0001: sepse+VE vs. Sepse+NAC+VE 

  

Gráfico 7. Clearance de inulina nos animais em VMI 
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a: p=0,0006: Controle vs. Sepse+VMI; b: p<0,05: Sepse+VMI vs. Sepse+NAC+VMI    
 

 
 É importante destacar que numa primeira instância, a VMI não prejudicou 

a função renal. Isto pode ser observado quando comparamos os valores de 

clearance de inulina nos animais controle em VMI vs. VE (tabela 10). 

 

 Tabela 10. Clearance de inulina animais em VE e em VMI 

 CIN – VE 

(mL/kg/100g PC) 

CIN – VMI 

(mL/kg/100g PC) 

p 

Controle 0,84±0,02 (n=10) 0,83±0,04 (n=6) Ns 
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Sepse 0,51±0,04 (n=12) 0,45±0,08 (n= 10) Ns 

Sepse+NAC 0,80±0,05 (n=12) 0,78±0,12 (n=6) Ns 

Ns: não significante; PC: peso corpóreo; VE: ventilação espontânea; VMI: ventilação mecânica 
invasiva. 
 Observamos o volume urinário (tabela 11) dos animais em VMI e em VE, 

para avaliar se ocorria alguma alteração no débito urinário. É interessante notar 

que os animais sépticos com ou sem NAC apresentaram menor volume urinário 

em relação aos do grupo controle, independente da VMI (p<0,001) ou em VE 

(p=0,001). A utilização da ventilação por pressão positiva, não afetou o débito 

urinário nos animais com sepse. 

 
Tabela 11. Volume urinário (VU) nos animais em VE ou VMI 
 

 VU- VE 
(mL/min) 

VU – VMI 
(mL/min) 

P 

Controle 0,05±0,004 (n=10) 0,04±0,04 (n=6) Ns 

Sepse 0,013±0,002 (n=12) 0,012±0,002 (n=10) Ns 

Sepse+NAC 0,011±0,0009 (n=12) 0,016±0,003 (n=6) Ns 

Ns: não significante 
 

 

5.9 FLUXO SANGUÍNEO RENAL 
 

 Não observamos diferença estatística entre os animais sépticos com ou 

sem NAC (3,83±0,44 vs. 3,60±0,41 ml/min, respectivamente). A única diferença 

ocorreu no grupo controle (6,9±0,06 ml/min), quando comparado aos dois 

grupos sépticos (p=0,0002). 
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5.10 SUBSTÂNCIAS REATIVAS AO ÁCIDO TIOBARBITÚRICO (TBARS) 
 

 Ao analisarmos o TBARS plasmático, observamos no gráfico 8, diferença 

significante entre o grupo séptico e o grupo controle (4,77±0,13 vs. 2,04±0,20 

nmol/ml, p<0,001, respectivamente). Os animais tratados com NAC 

apresentaram menor estresse oxidativo quando comparados ao séptico sem 

tratamento (3,7±0,21 nmol/ml, p<0,05).  

 

Gráfico 8. Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico –TBARS  
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5.11 AVALIAÇÃO DA SOBREVIDA 

 
Na análise da curva de sobrevida dos animais controle, com sepse e 

sepse+NAC, observamos que, no grupo sepse+NAC ocorreu aumento 

significativo na sobrevida quando comparado ao grupo séptico sem tratamento 

(p=0,01). Contudo, a mortalidade nos grupos sépticos tratados ou não com 

NAC foi significativamente maior quando comparados ao controle, como 

podemos observar no gráfico 9. A taxa de mortalidade entre todos os grupos 

pode ser observada na tabela 12. 

 

Gráfico 9. Análise de sobrevida em 72 horas de seguimento após sepse 
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Tabela 12. Mortalidade avaliada por 72 horas após sepse 
 

 Controle  

(n=10) 

Sepse  

(n=25) 

Sepse+NAC 

(n=15) 

12 horas - - 2  

24 horas - 13  - 

48 horas - 4  2  

72 horas - 2  1  

Mortalidade Total -  19 (76%) 5 (33,33%) 
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6.0 DISCUSSÃO 
 

 A CLP é amplamente utilizada para o estudo da sepse. É um modelo 

experimental polimicrobiano com síndrome progressiva sistêmica inflamatória. 

Como consequência ocorre o choque séptico e disfunção múltipla de órgãos 

que causam mortalidade de aproximadamente 70%. (DOI et al., 2009). Em 

nosso estudo, o modelo de CLP em 24 horas, causou importante disfunção 

respiratória e renal.  

 A sepse provoca alterações orgânicas importantes, como a disfunção 

renal e pulmonar. Ronco e Ricci (2010) descreveram que, lesões renais podem 

trazer prejuízos para o sistema pulmonar e vice-versa em pacientes 

criticamente doentes. 

 A sepse é causa primária da SDRA, uma forma severa de LPA, somando 

aproximadamente 40% dos casos (AYALA et al., 2002). Uma das principais 

características da SDRA secundária a sepse é a hipoxemia devido ao extenso 

shunt intrapulmonar, decorrente de áreas de atelectasia e edema pulmonar 

(MARTIN, BERNARD, 2001). 

 A fisiopatologia da lesão pulmonar sem um insulto direto é complexo e 

pode ser causado pela ativação de células inflamatórias. A participação do 

estresse oxidativo na lesão pulmonar no modelo de CLP tem sido demonstrada. 

A avaliação histopatológica também confirma a lesão pulmonar causada pela 

CLP (OZDULGER et al, 2003). O uso do NAC pode minimizar o estresse 

oxidativo por aumentar a glutationa e reduzir a peroxidação lipídica em 
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pacientes com choque séptico (ORTOLANI et al., 2000). Embora a CLP não 

esteja associada a uma lesão pulmonar direta, em nosso estudo ficou claro a 

presença de LPA, avaliada pela relação PaO2/FiO2, diminuída nos animais 

sépticos. Embora os animais tratados também demonstrassem LPA, visto que a 

PaO2/FiO2 estava menor que 300,  a diminuição dessa relação não foi tão 

severa quando comparada aos animais não tratados.  

A presença de LPA tem sido descrita na literatura. Azevedo et al. (2007), 

ao avaliarem porcos submetidos à sepse por LPS, observaram diminuição na 

PaO2/FiO2 após 12 horas da LPS. Em pacientes com choque séptico, a 

PaO2/FiO2 foi descrita como menor que 150, tanto no inicio da admissão quanto 

em 24 horas na UTI (SPAPEN et al., 1998). 

 O uso do NAC em pacientes com LPA tem mostrado reduzir os sintomas 

e duração da lesão pulmonar, presumivelmente agindo como um antioxidante e 

restaurando a glutationa (KAO et al., 2006). Embora ocorra melhora na 

oxigenação e redução da necessidade de VMI com o uso do NAC, sua eficácia 

é potencializada quando administrado em uma fase precoce da LPA, quando a 

relação PaO2/FiO2 for próxima a 300. Em pacientes com LPA, dos quais 45% 

tem como evento primário a sepse, baixa dose de NAC (40 mg/kg por 3 dias) 

melhorou significativamente a oxigenação sistêmica e diminuiu suporte 

ventilatório (SUTER et al., 1994). Em estudo clínico de choque séptico, com o 

uso de NAC (150mg/kg EV – bolus e 50 mg/kg – infusão contínua por 4 horas) 

houve aumento na relação PaO2/FiO2 de forma significativa, 24 horas após, 

quando comparada ao do grupo placebo (SPAPEN et al., 1998). Esses 
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resultados são similares aos encontrados em nosso trabalho, onde 

demonstramos melhora na PaO2/FiO2 com uso do NAC de forma preventiva. 

 A LPA não foi somente observada pela diminuição na capacidade de 

oxigenação. Alterações na mecânica respiratória são descritas na sepse. A 

diminuição da complacência pulmonar e o aumento da elastância, relacionadas 

ao colapso das pequenas vias áreas, são peculiares aos pacientes com 

LPA/SDRA. O volume pulmonar encontra-se reduzido devido ao edema alveolar 

e a disfunção de surfactante. Essas alterações cursam com necessidade de 

VMI e altas pressões de insuflação (MARTIN, BERNARD, 2001).  Em nosso 

estudo, embora não tenha sido descrito nos resultados, observamos uma 

diminuição da complacência nos animais controle quando comparados aos 

sépticos, porém sem diferença estatística (0,53±0,06 vs. 0,44±0,03 mL/cmH2O, 

p=0,26, respectivamente). 

 A elastância tem sido descrita como uma das melhores medidas para 

avaliar a LPA. A avaliação da elastância (HTIS) em nosso estudo foi 

significativamente menor nos animais que ingeriram NAC. Desta forma, o NAC 

parece exercer efeitos positivos sobre as propriedades elásticas do sistema 

pulmonar. Em contrapartida, Carvalho et al. (2006), ao estudarem 

camundongos submetidos à CLP e VMI (PEEP 2 cmH2O, Vt: 0,3 mL, FR; 100 

ipm), descreveram que a elastância do sistema respiratório, avaliada por um 

pneumotacógrafo, após 8 horas da indução da CLP, não se alterou no grupo 

séptico. Os autores afirmam que isto provavelmente ocorreu devido à rapidez 

com que os animais morreram, talvez pela produção aumentada e 
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descontrolada de mediadores inflamatórios que culminam em falência múltipla 

de órgãos.    

 Uma importante via de monitorização das condições pulmonares é a 

pressão de pico das vias aéreas. Entretanto, a medida isolada desta pressão 

não oferece informações adequadas sobre a presença e a magnitude de 

alterações pulmonares, pois, seu valor sofre grande influência da relação entre 

a resistência das vias aéreas (incluindo a cânula traqueal) e o fluxo inspiratório 

(BARBAS, 2007). O aumento na pressão de pico pode sugerir aumento na 

resistência das vias aéreas causada por secreção, edema e mediadores que 

provocam broncoespamo (MARTIN, BERNARD, 2001).  

 A pressão de pico em nosso estudo apresentou-se significativamente 

maior nos animais sépticos sem tratamento. No início da VMI, o grupo tratado 

com NAC apresentou níveis menores de pressão de pico, entretanto, este 

achado não foi observado ao final de 120 minutos de VMI. Alteração na pressão 

de pico tem sido descrita em animais com CLP quando se utiliza Vt alto – 35 

ml/kg, entretanto, o uso de Vt baixo – 9 ml/kg parece não afetá-la. (NIN et al., 

2009). A diminuição da pressão de pico também foi observada em um modelo 

de LPA por isquemia-reperfusão quando NAC foi administrado por via venosa 

(INCI et al., 2007). 

 Alterações na pressão de pico podem representar aumento na RAW. A 

combinação de RAW alterada com anormal perfusão pulmonar contribui para 

dramáticas alterações na ventilação, que podem levar a uma hipoxemia clínica. 

A avaliação da RAW, em nosso estudo, foi significativamente maior nos animais 
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sépticos do que no grupo controle. Nos animais com sepse+NAC ocorreu 

redução significativa neste parâmetro quando comparado ao grupo séptico não 

tratado. 

 A presença de edema pulmonar também pode causar alterações na 

mecânica respiratória. Pacientes com sepse demonstram variáveis graus de 

permeabilidade capilar, aumentando a pressão hidrostática relativa à pressão 

oncótica resultando em acúmulo de edema no espaço alveolar (MARTIN, 

BERNARD, 2001). Importante edema pulmonar foi observado, em nosso 

estudo, nos animais sépticos sem NAC. Interessante notar que, os animais que 

ingeriram NAC apresentaram índice de edema menor comparado ao grupo com 

sepse sem tratamento. O índice de edema foi avaliado pela histologia pulmonar, 

através da medida do cuffing perivascular, que indica o acúmulo de células, 

exsudato, numa densa massa ao redor do vaso. Os efeitos do NAC na 

diminuição do edema foram mostrados recentemente na LPA (XU et al, 2011). 

Em nosso estudo, a diminuição do edema pulmonar nos animais sépticos+NAC 

pode refletir diretamente na melhora das medidas de mecânica pulmonar, 

mencionadas nos animais com NAC, além de ter melhorado a relação 

PaO2/FiO2. 

 Entretanto, o mecanismo para a formação de edema alveolar não se 

restringe somente a alteração de permeabilidade. Pode haver alterações nos 

co-transportadores de sódio e água no pulmão que levam a uma redução no 

fluido de clearance alveolar facilitando a formação de edema. (ANDRADE et al., 

2007). 
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 O mecanismo mais importante associado à diminuição do clearance 

alveolar é a alteração no transporte de íons e os mecanismos podem ser 

múltiplos (BERTHIAUME et al., 2002).  

 Para avaliar a participação dos co-transportadores de sódio na formação 

do edema pulmonar foram estudados o NKCC1 e ENaC. Observamos 

importante alteração na expressão do α-ENaC nos animais com  sepse sem 

NAC. A diminuição na atividade do ENaC, aumenta a suscetibilidade ao edema 

pulmonar. Isto foi verificado por Hummler; Planès (2010), através de culturas 

celulares de traquéia de animais com mutação para o ENaC. Estas células 

foram expostas à hipoxemia, uma condição comum na insuficiência respiratória, 

podendo alterar o influxo de sódio e causar prejuízo para o clearance de fluido 

alveolar e, consequente, piora na resolução do edema. Em nosso estudo, o uso 

de NAC no grupo séptico aumentou significativamente a expressão desta 

proteína no pulmão, podendo refletir em menor formação de edema. 

 A inativação da subunidade α do canal ENaC demonstrou claramente 

seu papel crucial no clearance de fluido alveolar no tecido pulmonar. Ratos 

deficientes para esse gene apresentaram desnutrição, retrações costais e 

cianose, poucos minutos após o nascimento. Após 40 horas do nascimento, 

ocorreu morte destes animais e, na avaliação pulmonar após óbito, observou-se 

intensa quantidade de líquido no pulmão, demonstrando a importância da 

subunidade alfa no clearance de líquido pulmonar (HUMMLER et al., 1996).  

 Outro co-transportador regulador de volume celular, o NKCC1, foi 

avaliado neste estudo e, embora no grupo sepse+NAC sua expressão tenha 
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sido encontrada diminuída, não houve diferença estatística quando comparada 

aos do grupo sem tratamento. A deficiência de NKKC1, nos casos de LPA, 

apresenta efeito protetor no desenvolvimento de bacteremia e sepse quando 

comparado aos animais com expressão desta proteína. Além disso, a 

deficiência de NKCC1 diminui os níveis de IL-10, quando comparados aos do 

grupo controle. Ocorre diminuição na formação de edema evidenciada pela 

menor relação peso úmido/peso seco e por menor vazamento capilar nos 

animais sem expressão de NKCC1, avaliado pela técnica de Evan´s Blue 

(NGUYEN et al., 2007). 

 Esse mecanismo de proteção causada pela deficiência de NKCC1 não é 

totalmente compreendido. Entretanto, Matthay e Su (2007), descreveram que 

durante a pneumonia e a inflamação aguda induzida por LPS, o NKCC1 nas 

células endoteliais e epiteliais, podem ser ativados pelas endotoxinas e 

citocinas inflamatórias. Assim, o NKCC1 aumenta o influxo de sódio para as 

células endoteliais e epiteliais podendo induzir edema. Por outro lado, a falta de 

NKCC1 pode reduzir a entrada e sódio e água para as células pulmonares, 

assim mantendo seu formato normal, facilitando a migração de neutrófilo sem 

alterar a permeabilidade vascular ou epitelial.   

 O NAC apresentou papel fundamental neste estudo, regulando a 

expressão protéica dos co-transportadores de sódio no epitélio alveolar e 

contribuindo para diminuição do edema pulmonar. Isto pode ser constatado pelo 

aumento na expressão do ENaC e pela deficiência da expressão do NKCC1, 

que contribuíram para a diminuição do índice de edema pulmonar melhorando a 
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mecânica pulmonar, discutido anteriormente. Contudo, os mecanismos pelos 

quais o NAC age, ainda não são bem elucidados. Neste estudo, podemos 

justificar a ação benéfica do NAC devido à diminuição do estresse oxidativo e 

consequentemente na inflamação. 

 Alguns pesquisadores como Kao et al. (2006) descreveram que o NAC 

amenizou a lesão orgânica induzida pela endotoxemia (via LPS) devido a 

redução na liberação de citocinas próinflamatórias e radicais livres.  

 Acredita-se que o estresse oxidativo seja um importante mediador de 

lesão celular contribuindo para o desenvolvimento da sepse. As ROS causam 

lesão celular endotelial, formação de fatores quimiotáticos, recrutamento de 

neutrófilos, peroxidação lipídica e liberação de TNF. NA SDRA, foi demonstrado 

diminuição dos níveis de glutationa causando lesão funcional e morfológica no 

trato respiratório baixo, incluindo reação inflamatória e epitelial assim como 

lesão endotelial resultando em edema pulmonar (DOMENIGHETTI et al, 1997). 

Suter et al. (1994), relataram que as ROS aumentaram a permeabilidade 

vascular em pulmões isolados, in vivo, e em células endoteliais. 

 Neste trabalho, utilizamos como marcador de estresse oxidativo, o 

TBARS plasmático. Através dessa medida, observamos elevado nível de 

estresse oxidativo nos animais sépticos sem NAC. Estes achados são 

semelhantes aos encontrados na literatura, na qual se relata um aumento do 

TBARS nos animais sépticos comparado aos controles (RODRIGUEZ et al., 

2009; ) e este aumento já pode ser mensurado de forma significante após 3 
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horas da CLP (RITTER et al., 2003). O TBARS aumenta não somente no 

plasma como também no próprio tecido pulmonar (OZDULGER et al., 2003). 

 Na sepse, o uso de antioxidantes pode melhorar o estresse oxidativo e a 

lesão em múltiplos órgãos. (RITTER et al., 2003). No modelo de CLP realizado 

no presente estudo, o NAC reduziu de forma significativa os níveis de estresse 

oxidativo nos animais sépticos. Além disso, é descrito que o NAC restaura os 

níveis de glutationa nos animais com sepse (GÜRER et al., 2009).  Assim, a 

utilização de NAC representa uma alternativa atrativa para a prevenção e 

tratamento de alterações causadas pelo estresse oxidativo.  

  O estímulo inflamatório na sepse é de tal magnitude que a capacidade 

microbicida das células inflamatórias migradas para o foco da lesão é suprimida 

pela alta produção de óxido nítrico, um conhecido vasodilatador. O óxido nítrico, 

em primeira instância é considerado benéfico, mas a partir do momento em que 

há superprodução do óxido nítrico em resposta à inflamação, este passa a inibir 

a atividade microbicida das células inflamatórias, principalmente os neutrófilos 

(CARVALHO et al., 2006). Em nosso estudo, avaliamos a inflamação pulmonar 

através da contagem dos polimorfonucleares. Observamos que os animais 

sépticos tinham maior inflamação pulmonar comparado aos do grupo controle 

(p=0,01). O uso do NAC diminuiu a inflamação na sepse, contudo, sem 

significância estatística. Os neutrófilos são células capazes de realizar 

fagocitação e eliminar bactérias. Recentemente, foi demonstrado que o pré-

tratamento com NAC (150 ml/kg) em ratos com LPA foi eficiente para reduzir os 

neutrófilos polimorfonucleares (XU et al, 2011). 
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 A gasometria arterial é uma importante medida para avaliar o distúrbio 

ácido-básico. Um parâmetro gasométrico analisado foi o pH. Esta variável 

encontrava-se menor (acidose) no grupo com sepse sem NAC comparado ao 

controle. Este resultado foi confirmado por Brégeon et al. (2005), que 

descreveram diminuição do pH após 1 hora da administração de LPS. A 

alteração no pH pode relacionar-se ao aumento de lactato, observado nos 

animais sépticos sem NAC.  

 O lactato sérico é um importante marcador de piora na perfusão tecidual 

na sepse e tem íntima relação com a mortalidade.  Em nosso estudo, após 24 

horas de CLP, observamos que os animais não tratados apresentaram níveis 

de lactato significativamente maior quando comparado ao controle. Nos animais 

sépticos, o NAC conseguiu normalizar os níveis de lactato arterial.  No final de 

duas horas de VMI, o aumento de lactato persistiu no grupo séptico sem 

tratamento, enquanto que, no grupo tratado foi similar ao controle. O aumento 

de lactato tem sido descrito nos modelos de sepse e aumentam 

proporcionalmente com o tempo de CLP (AZEVEDO et al., 2007; BRANDT et 

al,.2009). A hiperlactatemia associada à acidose metabólica sugere que o 

lactato reflete a hipóxia tecidual (DE BACKER, 2003). 

 Em condições sépticas, os mediadores inflamatórios aceleram a glicólise 

aeróbia, aumentando a disponibilidade do piruvato para maior produção de 

lactato, mesmo na presença de grande quantidade de oxigênio. Na CLP, a 

desidrogenase piruvato, enzima essencial para a incorporação do piruvato no 

ciclo de Kreb´s, está inibida, podendo induzir a hipóxia tecidual. Contudo, 
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mecanismos que não sejam de origem hipóxica também podem explicar a 

hiperlactatemia na sepse. Isto foi demonstrado por Haji-Michael et al (1998) que  

descreveram, após a exposição à endotoxina  in vitro sem condição hipóxica, 

produção de lactato sanguíneo aumentada, devido a maior atividade das 

células sanguíneas brancas, visto que somente 10% da produção de ATP 

destas células provém de origem mitocondrial.   Assim, grandes quantidades de 

lactato podem ser produzidas em processo inflamatório mesmo na falta de 

hipóxia tecidual. 

 A diminuição do lactato arterial observado nos animais com NAC em 

nosso estudo, pode ter sido consequência da diminuição do estresse oxidativo 

e da inflamação e/ou menor lesão pulmonar aguda apresentada por esses 

animais. Em modelo de LPS, a administração de NAC (150mg/kg) em cães 

ventilados, aumentou a disponibilidade de oxigênio aos tecidos e isto foi 

associado à diminuição na liberação do TNF (BAKKER et al. , 1994).  

 A sepse também induz a alterações hemodinâmicas que estão 

relacionadas à formação de óxido nítrico, um potente vasodilatador. Em nosso 

estudo, observamos que os animais sépticos sem NAC, encontravam-se mais 

hipotensos que os animais controle e sépticos com NAC, tanto no início quanto 

no final da VMI.  A presença da hipotensão associada à taquicardia foi descrita 

em modelos de LPS. Entretanto, a PAM foi recuperada gradualmente após 6 

horas da LPS (KAO et al., 2006). 

Na sepse, a hipotensão pode ser causada por uma combinação de 

hipovolemia secundária à perda de fluido, vasodilatação e perda do tônus 
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vascular normal. Os fatores que favorecerem a hipotensão são: excesso de 

produção de óxido nítrico, mudanças nos níveis hormonais (cortisol, 

vasopressina) e uso de pressão positiva (ABRAHAM; SINGER, 2007).  

 No nosso trabalho, a PAM esteve próxima aos níveis de normalidade nos 

animais tratados com NAC. Desta forma, o NAC pode ser útil na manutenção 

de valores de normotensão. Kao et al (2006), descreveram que este efeito do 

NAC na pressão arterial pode ser explicada pela redução na formação de óxido 

nítrico. Assim o NAC não se destaca somente como um antioxidante, mas como 

um auxiliar na redução de NO. 

 A sepse e o choque séptico permanecem a causa mais importante de 

insuficiência renal aguda nos pacientes criticamente doentes, perfazendo mais 

de 50% dos casos (WAN et al., 2008), isto se deve à fisiopatologia da IRA 

séptica ser complexa e multifatorial (WHITE et al., 2011).  

 A CLP causa um aumento tempo-dependente nos marcadores de 

disfunção renal (MIYAHI et al., 2003). Um dos marcadores utilizados é a 

creatinina, entretanto, sua alteração ocorre numa fase mais tardia da sepse (12 

horas após a CLP). Provavelmente este fato seja devido à diluição da creatinina 

com o volume de expansão dado com 6 horas após a CLP.  Desta forma, a 

creatinina em fases iniciais da sepse não pode traduzir a severidade da 

disfunção renal. Por este motivo, em nosso estudo, o marcador de função renal 

foi o clearance de inulina.  

 A avaliação da taxa de filtração glomerular no presente estudo 

apresentou duas finalidades: 1-avaliar os efeitos da sepse e do NAC na função 
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renal e 2- avaliar se a VMI causa alteração da filtração renal. Assim, essa 

medida foi feita em animais em ventilação espontânea e em VMI. 

O uso da VMI, principalmente a PEEP, pode causar muitas alterações, 

como diminuição do retorno venoso, na pré-carga cardíaca e na filtração 

glomerular (RICCI e RONCO, 2010). Em nosso estudo, não observamos 

diferença significativa na filtração glomerular, avaliada pelo clearance de inulina, 

entre os animais sépticos em VMI quando comparados aos sépticos em 

ventilação espontânea. Desta forma, a VMI por duas horas, não causou 

grandes impactos na taxa de filtração glomerular. Isto deve ter sido causado 

pela utilização de baixo volume corrente (8 ml/kg) e PEEP de 6 cmH2O. Esta 

modalidade ventilatória com baixo volume corrente, amplamente divulgado na 

década de 90, demonstrou que a limitação de volume e o uso de PEEP maior, 

aumentaram a sobrevida e melhorou parâmetros clínicos nos pacientes com 

SDRA (AMATO et al., 1998; BROCHARD et al., 1998). 

 Por outro lado, a sepse causou IRA tanto nos animais ventilados 

mecanicamente quanto em ventilação espontânea quando comparado aos 

controles. A diminuição da taxa de filtração glomerular pode ser explicada por 

diferenças na pressão glomerular capilar gerada pelos vasos renais aferentes e 

eferentes. Essa desproporção aumenta a vasodilatação renal nos vasos 

eferentes comparado com os aferentes. Isto causa redução na pressão capilar 

glomerular levando a diminuição da filtração glomerular causando oligúria e 

redução no clearance de solutos (WHITE et al., 2011). A utilização do NAC nos 
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animais reverteu a IRA causada pela sepse, provavelmente por sua ação anti-

oxidante.  

 Acreditava-se que a IRA séptica ocorria devido a uma condição 

hemodinâmica causada por baixo fluxo renal (JOANNES-BOYAN et al., 2009) 

que poderia causar deterioração metabólica e morte celular, provocando a IRA 

(BELLOMO, 2008). No sistema renal, a vasoconstrição das arteríolas aferentes 

diminui a perfusão glomerular. Através da microperfusão foi demonstrado que a 

endotoxina diminuiu a filtração e fluxo glomerular com aumento na resistência 

arteriolar renal (KLENZAK et al., 2005). Por outro lado, existem artigos que 

relatam que o fluxo renal pode estar normal ou eventualmente aumentado no 

choque séptico (WAN et al., 2008). Brenner et al., (1990) demonstraram que a 

disfunção renal induzida pela sepse ocorreu na presença de fluxo sanguíneo 

renal normal.  

 Existem muitas controvérsias a respeito do fluxo renal na IRA induzida 

pela sepse. Estudos experimentais mostram resultados diferentes em termos de 

perfusão renal, em parte devido ao modelo animal, incluindo tipo de animal e 

tipo de insulto, diferentes métodos de medida e o mais importante, o estado da 

circulação sistêmica em que o animal se encontra (BELLOMO et al., 2008).  

 Neste trabalho, o fluxo sanguíneo renal diminuiu de forma significante no 

grupo séptico quando comparado ao grupo controle, assim como os animais 

com NAC. Devido à intensa peritonite causada pelo modelo de CLP, o acesso 

para a artéria renal ficou prejudicado. Além disso, embora o probe fosse 
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adequado para mensurar o fluxo renal em ratos, muitas vezes o sinal 

apresentou-se baixo.  

 Avaliamos o sódio e potássio plasmático e não encontramos alterações 

importantes nos animais sépticos quando comparados aos do grupo controle. O 

mesmo descreveu Olesen et al. (2009), que também não observaram 

alterações importantes nos animais com sepse induzidos por LPS.   

 A mortalidade nos modelos de sepse já está bem estabelecida pela 

literatura. É sabido que nos modelos experimentais de sepse, a mortalidade é 

muito elevada. Um fator que interfere diretamente na taxa de mortalidade é o 

suporte pós - CLP. Animais com sepse, modelo de CLP, que receberam a 

associação de antibiótico e reposição volêmica obtiveram sobrevivência de 

100% em 24 horas, 43% em 48 horas e 14% em 72 horas (MIYAHI et al., 2003). 

No nosso estudo também utilizamos antibiótico (Imipenem e Cilastatina) 

e soro fisiológico 6 horas após a CLP e a cada 12 horas. A taxa de 

sobrevivência em 72 horas no grupo controle foi de 100% e 24% nos sépticos 

sem NAC. Esses dados são parecidos com os estudos de Yasuda et al. (2006), 

no qual a sobrevivência em camundongos, que receberam suporte pós CLP foi 

de 26% em 72 horas.  

O NAC em nosso estudo contribuiu para a diminuição da mortalidade. 

Obtivemos valores mais expressivos para a melhora na sobrevivência nos 

animais com sepse tratados com NAC (67%) quando comparados aos sépticos 

sem NAC (24%) em 72 horas de acompanhamento. Os efeitos do NAC foram 

avaliados na mortalidade em animais sépticos por Kao et al. (2006), que 
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descreveram, em modelo de LPS, diminuição  da mortalidade dos animais 

sépticos tratados com NAC,  quando comparados aos animais não tratados 

(23% vs. 43%, respectivamente, p<0,01).  

 A avaliação da mortalidade ainda permanece como padrão ouro para 

avaliar novas propostas terapêuticas na sepse. Isto porque a mortalidade na 

sepse aumenta de maneira expressiva quando está associada à IRA e outras 

disfunções orgânicas. (DOI et al., 2009). 

 A melhora na mecânica respiratória, a diminuição do edema pulmonar, 

menores níveis de estresse oxidativo e melhora na insuficiência renal, podem 

explicar a melhora na sobrevida de animais sépticos tratados com NAC. 

 No nosso estudo, podemos observar pelas características clínicas, que o 

modelo de CLP, reproduziu uma sepse severa. Isto foi observado pelos níveis 

de lactato arterial, maiores que 2 mmol/L, presença de acidose metabólica, 

hipotensão arterial, alteração de mecânica respiratória, e perda de mais de 40% 

da função renal em 24 horas após o modelo. A ventilação mecânica é uma 

terapêutica que tem por finalidade melhorar trocas gasosas e manter adequado 

fornecimento de oxigênio aos tecidos na presença de insuficiência respiratória 

secundária a sepse, entretanto, pelo uso da pressão positiva, que é anti-

fisiológica, pode ter um agravamento do quadro clínico da sepse. Contudo, 

conseguimos estabelecer que o uso de NAC (via oral) de forma preventiva, 

administrado dois dias antes do modelo experimental de sepse, causou efeitos 

surpreendentes na melhora do lactato arterial, na incapacidade de oxigenação, 

nas medidas de mecânica respiratória e na capacidade de prevenir a 



 77

insuficiência renal aguda, mesmo com o uso da ventilação mecânica. Com base 

nesses dados, o uso do NAC torna-se promissor para minimizar as alterações 

pulmonares e renais associadas à sepse. 
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7.0 CONCLUSÕES  
 

 O modelo experimental de sepse, CLP, causou importantes alterações 

tanto na função pulmonar quanto na renal.  

 Surpreendentemente, a utilização preventiva de um antioxidante, o NAC, 

melhorou a mecânica respiratória e diminuiu edema pulmonar provavelmente 

pelo aumento na expressão do canal ENaC. No sistema renal, o NAC preveniu 

o desenvolvimento da insuficiência renal aguda, um achado comum nos 

pacientes sépticos. 

 A diminuição do estresse oxidativo proporcionada pelo NAC, talvez seja 

o mecanismo predominante neste estudo, para essa potencial melhora nos 

parâmetros pulmonares e renais em animais com sepse.   
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