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RESUMO 

Ida KK. Comparação dos efeitos da ressuscitação com Ringer lactato, solução 

salina hipertônica e terlipressina sobre a perfusão e oxigenação cerebral em modelo 

experimental de choque hemorrágico [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2015. 

INTRODUÇÃO: A ressuscitação de baixo volume com solução salina hipertônica 

(SSH) ou terlipressina pode ser uma alternativa à administração de grandes volumes 

de cristaloides no tratamento do choque hemorrágico. O objetivo deste estudo foi 

avaliar os efeitos da HHS e terlipressina sobre a perfusão e oxigenação cerebral e 

investigar os mecanismos cerebrais envolvidos na microcirculação, função 

mitocondrial, atividade eletrocortical e vias apoptóticas cerebrais durante choque 

hemorrágico. MÉTODOS: Animais anestesiados com isofluorano foram submetidos 

ao choque hemorrágico [grupo Hemo; pressão arterial média (PAM) de 40 mmHg 

por 30 minutos] e tratados com Ringer lactato (RL) (3RL; 3x volume de sangue 

removido), terlipressina (grupo Terli; bolus) ou SSH (grupo SSH; 4 mL/kg bolus) e 

comparados ao grupo Sham. Um modelo porcino (n = 56) foi utilizado para 

avaliação da pressão de perfusão cerebral (PPC) e de oxigênio tecidual (PbtO2), e da 

expressão cerebral de marcadores teciduais da regulação de água (aquaporina-4), 

sódio (cotransportador-1 de Na-K-2Cl), estresse oxidativo (substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico e superóxido dismutase dependente de manganês) e apoptose. 

Um modelo murino (n = 179) foi utilizado para avaliação da microcirculação 

(fluorescência de FITC-dextrano) e função mitocondrial (potencial redox e de 

membrana mitocondrial, utilizando-se a fluorescência de flavoproteínas endógenas e 

do tetrametilrodamina metil éster, respectivamente) no córtex cerebral, utilizando-se 

a microscopia confocal in vivo, e para avaliação da atividade eletrocortical cerebral, 

por meio da monitorização do potencial evocado somatossensorial. No modelo 

murino foram avaliados três grupos adicionais, constituídos pela associação da 

terlipressina ao RL (1x, 2x ou 3x volume removido). RESULTADOS: No grupo 

Hemo porcino, houve uma redução significativa da PPC e PbtO2, associada ao 

aumento na expressão cerebral de marcadores da regulação do transporte de água e 

sódio, estresse oxidativo e apoptose em relação ao Sham. No modelo murino, a 

hipotensão induzida pelo choque hemorrágico foi correlacionada à diminuição na 

densidade vascular cortical e às disfunções mitocondriais e da atividade eletrocortical 

cerebral. No grupo 3RL porcino, a infusão de grandes volumes de RL recuperou a 



 

PbtO2, mas não a PPC, e foi acompanhada por uma maior expressão cerebral de 

marcadores da regulação de água, estresse oxidativo e apoptose comparada ao Sham. 

Nos ratos, a ressuscitação volêmica agressiva não recuperou a densidade vascular 

cortical, que foi correlacionada às disfunções mitocondrial e da atividade 

eletrocortical. No grupo Terli porcino, o aumento na PAM foi associado à 

restauração da PPC, PbtO2 e expressão dos marcadores da regulação de água e sódio, 

estresse oxidativo e apoptose no cérebro. Nos ratos tratados com terlipressina, 

associada ou não a 1x ou 2x RL, houve uma correlação positiva entre a recuperação 

da densidade vascular cortical e a restauração das funções mitocondrial e atividade 

eletrocortical cerebral. A SSH não promoveu melhora em nenhum dos modelos. 

CONCLUSÕES: RL e terlipressina recuperaram a oxigenação no córtex cerebral, 

mas apenas a terlipressina recuperou a perfusão cerebral, revertendo as disfunções 

mitocondrial e eletrocortical no cérebro e o aumento no transporte de água e sódio, 

estresse oxidativo e apoptose induzidos pelo choque hemorrágico. A SSH não 

recuperou a perfusão e oxigenação cerebral. 

Descritores: Choque hemorrágico; Hipóxia encefálica; Microcirculação; Mitocôndrias; 

Eletrofisiologia; Arginina vasopressina. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Ida KK. Comparison of the effects of lactated Ringer’s solution, hypertonic saline 

solution and terlipressin resuscitation on cerebral tissue oxygenation and perfusion 

in an experimental model of haemorrhagic shock [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 

INTRODUCTION: Small-volume resuscitation with hypertonic saline solution 

(HSS) or terlipressin can be an alternative to the administration of large amounts of 

crystalloids in haemorrhagic shock. The aim of this study was to evaluate the effects 

of HSS and terlipressin on cerebral perfusion and oxygenation and investigate the 

cerebral mechanisms associated with microcirculation, mitochondrial function, 

electrocortical activity and apoptotic pathways during haemorrhagic shock. 

METHODS: Isoflurane-anaesthetised animals were submitted to haemorrhagic 

shock [Haemo group; mean arterial pressure (MAP) of 40 mmHg for 30 minutes] 

and treated with lactated Ringer’s solution (LR) (3LR group; 3x volume bled), 

terlipressin (Terli group; bolus) or HSS (HSS group; bolus 4 mL/kg) and were 

compared with a Sham group. A porcine model (n = 56) was used to assess the 

cerebral perfusion pressure (CPP) and tissue oxygenation (PbtO2) and the expression 

of tissue markers of water (aquaporin-4), sodium (Na-K-2Cl cotransporter-1), 

oxidative stress (thiobarbituric acid reactive substances and manganese superoxide 

dismutase) and apoptosis in cerebral samples. A murine model (n = 179) was used to 

assess microcirculation (FITC-dextran fluorescence) and mitochondrial function 

(redox and membrane potential, using the fluorescence of endogenous flavoproteins 

and tetramethylrhodamine methyl ester, respectively) in the cerebral cortex by using 

in vivo confocal microscopy, and to assess the electrocortical brain activity by 

monitoring the somatosensory evoked potential. In the murine model, three 

additional groups were evaluated, which received terlipressin associated to LR (1x, 

2x or 3x blood withdrawn). RESULTS: In the porcine Hemo group, there was a 

significant decrease in the CPP and PbtO2, which were associated to an increased 

cerebral expression of markers of water and sodium transport, oxidative stress and 

apoptosis compared with Sham. In the murine model, the haemorrhagic shock-

induced hypotension was correlated to a decrease in the cortical vascular density and 

to dysfunctions on brain mitochondria and electrocortical activity. In the porcine 

3LR group, the infusion of large volumes of LR recovered the PbtO2, but not the 

CPP, and was accompanied by an increased cerebral expression of markers of water 



 

and sodium transport, oxidative stress and apoptosis compared with Sham. In the 

rats, the aggressive fluid resuscitation did not recover the cortical vascular density, 

which was correlated to the brain mitochondrial and electrocortical dysfunctions. In 

the porcine Terli group, the increase in the MAP was associated with the recovery of 

CPP, PbtO2, and expression of markers of water and sodium regulation, oxidative 

stress and apoptosis within the brain. In the rats treated with terlipressin, associated 

or not with 1x or 2x LR, there was a positive correlation between the recovery of the 

cortical vascular density and the recovery of the brain mitochondrial and 

electrocortical functions. Such improvements were not observed in none of the 

models treated with HSS. CONCLUSIONS: LR and terlipressin recovered tissue 

oxygenation in the cerebral cortex, but only terlipressin recovered the cerebral 

perfusion, reversing the brain mitochondrial and electrocortical dysfunctions and the 

increase in the markers of water and sodium transport, oxidative stress, and apoptosis 

induced by haemorrhagic shock. The HSS did not recover cerebral perfusion and 

oxygenation. 

Descriptors: Shock, haemorrhagic; Hypoxia, brain; Microcirculation; Mitochondria; 

Electrophysiology; Arginine vasopressin. 
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O choque hemorrágico é o colapso circulatório causado por uma hipotensão e 

hipóxia persistente, resultante da perda de um grande volume de sangue (Gutierrez et 

al., 2004). Esta condição é considerada a principal causa da morte nas primeiras 

horas após o trauma (Bulger et al., 2011). Durante o período pré-hospitalar, a 

hemorragia contribui para o óbito em 33% a 56% dos pacientes de trauma, sendo a 

causa mais comum de morte entre aqueles encontrados sem vida pelas equipes 

médicas no local do acidente (Sauaia et al., 1995). No hospital, a hemorragia é 

responsável por mais de 80% das mortes nas salas de cirurgia durante a primeira hora 

e cerca de 50% de mortes nas primeiras 24 horas (Acosta et al., 1998). As estratégias 

de recuperação da pressão arterial devem ser instituídas o mais precocemente 

possível, considerando-se que a taxa de mortalidade é de 88% para episódios 

hipotensivos [pressão arterial sistólica (PAS) < 50 mmHg] de um a 10 minutos no 

local do acidente e de 50% na unidade de terapia intensiva (UTI) (PAS < 70 mmHg) 

(Heckbert et al., 1998; Zenati et al., 2002). Nos casos em que a hipotensão arterial é 

recuperada na UTI, a taxa de mortalidade diminui para 20%, havendo uma redução 

ainda maior para 2% nos casos em que a hipotensão arterial é revertida já no local do 

acidente (Chan et al., 1997). 

A sequência de eventos iniciados pela hemorragia inclui a diminuição da 

pressão arterial e redução do fluxo sanguíneo e oferta de oxigênio aos órgãos. 

Inicialmente, diversos mecanismos compensatórios são desencadeados, tais como 

vasoconstrição esplâncnica e periférica, reabsorção renal de água e sódio e 

estimulação da hematopoiese (Taccone e De Backer, 2010). Consequentemente, o 

fluxo sanguíneo é redistribuído, na tentativa de se manter um aporte de sangue 

adequado a órgãos vitais com requerimentos metabólicos maiores, tais como o 
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coração e o cérebro. Enquanto os valores de pressão arterial média (PAM) 

encontram-se entre 60 a 130 mmHg, o cérebro recebe 15% a 20% do débito cardíaco 

(DC) e conta com um mecanismo de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral 

(FSC = PPC/RVC, onde: FSC é o fluxo sanguíneo cerebral; PPC é a pressão de 

perfusão cerebral e; RVC é a resistência vascular cerebral) para manter seu elevado 

consumo de oxigênio (Cipolla, 2009). A autorregulação permite a manutenção de um 

FSC constante durante flutuações na pressão arterial, por meio de alterações no 

diâmetro vascular (RVC) sem aumento inadequado na pressão hidrostática (Farci e 

Heistad, 1998). O transporte de água e solutos da circulação sanguínea para o 

parênquima cerebral normalmente é controlado pela barreira hematoencefálica. Nela, 

a baixa taxa de pinocitose limita o fluxo transcelular e a alta resistência elétrica das 

junções oclusivas limita o fluxo paracelular. Estas características morfológicas 

evitam o extravazamento de solutos grandes e pequenos, incluindo-se os íons (Rubin 

e Staddon. 1999). Além disso, as junções oclusivas evitam o livre movimento de 

substâncias hidrofílicas, incluindo-se proteínas plasmáticas e cátions univalentes, tal 

como sódio (Na+) e potássio (K+) (Cipolla, 2009). Um dos mais importantes 

mecanismos moleculares responsáveis pela regulação de água e Na+ no cérebro é 

realizado por proteínas de membrana celular na barreira hematoencefálica, sendo elas 

um canal de água, a aquaporina 4 (AQP4), e um cotransportador de Na+, K+ e íons 

cloro (NKCC1), respectivamente (Yan et al., 2001; Papadopoulos e Verkman, 2007). 

À medida que o sangramento progride, há estabelecimento de uma fase 

descompensatória, em que a hipotensão arterial (PAM < 60 mmHg) leva à perda do 

mecanismo de autorregulação. O FSC então diminui substancialmente, pois se torna 

linearmente dependente da PPC e, portanto, da PAM e pressão intracraniana (PIC), 
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dado que PPC = PAM - PIC (Faraci e Heistad, 1990). Desarranjos na PPC são 

limitantes para a oxigenação cerebral (Cavus et al., 2009; Wan et al., 2009; Chien et 

al., 2011; Chen et al., 2013). Sinais neurológicos de hipoperfusão cerebral podem ser 

observados em pacientes que vivenciam hipotensão arterial após perda de sangue, 

tais como estado mental alterado, que tipicamente inclui obtunação, desorientação, 

confusão, agitação e irritabilidade (Gutierrez et al., 2004; Taccone e De Backer, 

2010; Vincent e De Backer, 2013). Uma relação entre a perda de sangue e a 

ocorrência de sinais neurológicos foi estabelecida pelo Comitê do Trauma, na qual 

pacientes que sofrem uma perda sanguínea aguda de 15% a 30% do volume de 

sangue estimado (VSE); estimado em 7% do peso corporal, podem apresentar sinais 

neurológicos de ansiedade, perdas de 30% a 40% do VSE foi relacionada à 

ocorrência de sinais de confusão mental e perdas > 40% do VSE à letargia até o 

coma (American College of Surgeons, 1997). A interrupção de circulação por mais 

de cinco minutos é capaz de resultar em déficits neurológicos irreversíveis 

(Abramson et al., 1985; Stadlbauer et al., 2003a). 

As alterações cerebrais possivelmente têm início com a descompensação 

hemodinâmica, assim como demonstrado pela isquemia cerebral, indicada por 

aumento na relação lactato-piruvato detectado por microdiálise, e pela lesão neuronal, 

refletida por aumento tecidual nos níveis de glicerol e por aumento nos níveis 

plasmáticos de s100b (Meybohm et al., 2007 e 2008). O comprometimento da função 

cerebral, indicado pela redução da excitabilidade neuronal por meio da mensuração de 

alterações no potencial evocado somatossensorial (PES) (Gregory et al., 1979; Wee et 

al., 1989), também demonstrou acompanhar os distúrbios hemodinâmicos. Além disso, 

estudos experimentais sobre choque hemorrágico têm indicado os possíveis 
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mecanismos de lesão celular no cérebro, incluindo-se o comprometimento da 

microcirculação (Anwar et al., 1996), insuficiência mitocondrial (Ida et al., 2014), 

estresse oxidativo (Guven et al., 2002) e apoptose (Yu et al., 2002). 

Alterações microcirculatórias demonstraram exercer um grande impacto sobre 

o desfecho do choque hemorrágico em modelos experimentais (Kerger et al., 1999), 

pois sua viabilidade é necessária para se assegurar o fornecimento de oxigênio, 

hormônios e transporte de nutrientes para as células, assim como a eliminação de 

produtos do metabolismo celular (Chappel et al., 2009). Entretanto, não se sabe se os 

mecanismos associados à alteração microcirculatória periférica, tais como disfunção 

celular endotelial, edema intersticial, adesão de leucócitos ao endotélio ou alterações 

de glicocálix, também acometem a microcirculação cerebral, ou se a mesma é 

protegida pela redistribuição do fluxo sanguíneo à circulação carotídea (Chappel et 

al., 2014; Anwar et al., 1996; Taccone e De Backer, 2010). 

O comprometimento microcirculatório cerebral pode levar a um grande 

déficit energético, dado o elevado e constante consumo de oxigênios pelas 

mitocôndrias para atender a alta demanda metabólica do cérebro (Cairns, 2001; Kann 

e Kovács, 2007). Em estudo preliminar, foi demonstrado que o choque hemorrágico 

é capaz de induzir disfunção mitocondrial no córtex cerebral, porém o impacto desta 

alteração não foi mensurado (Ida et al., 2014). O constante uso de oxigênio para 

fosforilação oxidativa mitocondrial também torna o cérebro altamente susceptível ao 

estresse oxidativo, gerando grandes quantidades de radicais livres de oxigênio (ROS) 

(Kann e Kovács, 2007). A isquemia cerebral leva a um aumento na produção de ROS 

e diminuição das defesas antioxidantes (p. ex.: superóxido dismutase), os quais 

resultam em estresse oxidativo, caracterizado pela destruição de proteínas, lipídeos 
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(refletida por aumento nos níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

[TBARS]), DNA e quebra da sinalização celular normal e da regulação genética 

(Facchinetti et al., 1998; Keller et al., 1998, Guven et al., 2002). Entre os 

mecanismos de defesas antioxidantes, a superóxido dismutase desempenha um 

importante papel na prevenção da apoptose neuronal, protegendo os neurônios das 

ROS. Em particular, a superóxido dismutase dependente de manganês (MnSOD) 

mitocondrial é capaz de reduzir a apoptose neuronal por suprimir a lipoperoxidação e 

produção de peroxinitrito e evitar a disfunção mitocondrial (Huang et al., 2012). 

As proteínas Bcl-x e Bax, codificadas pelo gene da família Bcl-2, são 

encontradas nas mitocôndrias e desempenham um importante papel na regulação da 

via intrínseca da morte neuronal programada (Zhang et al., 2006). Os membros da 

família Bcl-2 inibem a apoptose, pois, evitam a liberação de citocromo c para o 

citosol, sendo conhecidos por reguladores anti-apoptóticos. A proteína anti-

apoptótica Bcl-2 evita a apoptose por formar um heterodímero com a proteína pró-

apoptótica Bax e, assim, proteger as células da morte celular programada após 

hipóxia. A Bax participa da fragmentação do DNA nuclear mediada por radicais 

livres, sendo conhecida por reguladora pré-apoptótica (Mishra et al., 2006). A 

diminuição na relação do repressor da morte celular Bcl-x com o efetor da morte 

celular Bax (relação Bcl-x/Bax) indica o início da apoptose (Gillardon et al., 1996). 

O tratamento inicial padrão do choque hemorrágico consiste na reposição 

volêmica agressiva para recuperação hemodinâmica e manutenção da vida até a 

chegada ao hospital (Tan et al., 2011; Jin et al., 2012). Para manter a volemia, são 

administrados grandes bolus de cristaloides isotônicos para compensar seu 

extravazamento para o espaço intersticial. Sendo assim, este tratamento pode resultar 
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em efeitos adversos, tais como edema no intestino, pulmões, coração (Phillips et al., 

2009), coagulopatias (Todd et al., 2007), aumento no perfil de citocinas inflamatórias 

e permeabilidade vascular (Chappel et al., 2014; Lee et al., 2014), podendo piorar a 

extensão da hipoperfusão tecidual (Cotton et al., 2006; Tsai et al., 2007; Rushing e 

Britt, 2008; Aksu et al., 2012). No cérebro, a ressuscitação volêmica com cristaloides 

isotônicos tem sido associada a um aumento na PIC e falha na recuperação da PPC e 

oxigenação cerebral (Cavus et al., 2009; Urbano et al., 2012), além de maior edema 

cerebral, principalmente nos casos de trauma cranioencefálico (TCE) (Jungner et al., 

2010). Apesar de não haver evidência de benefícios cerebrais, este é o tratamento 

inicial padrão para o choque hemorrágico, uma vez que promove rápida 

ressuscitação hemodinâmica e manutenção da vida até a chegada ao hospital, onde 

serão viabilizadas outras terapias, tais como transfusão de sangue. Em situações sem 

TCE, a solução de Ringer lactato (RL) tem se demonstrado superior à solução salina 

de cloreto de sódio a 0,9% (NaCl 0,9%). Comparativamente, a administração de 

solução NaCl 0,9% requer um volume significativamente maior e está associado a 

um maior débito urinário, aumento de água extravascular pulmonar, acidose 

hiperclorêmica, coagulopatia dilucional e maior mortalidade em relação ao RL. Este, 

por sua vez, é ligeiramente hiposmolar e resulta em um maior nível de lactato, apesar 

de não estar associado à acidose (Healey et al., 1998; Todd et al., 2007; Phillips et 

al., 2009). 

O uso de solução salina hipertônica (SSH) e vasopressores pode reduzir o 

volume requerido de cristaloides para recuperação hemodinâmica após o choque 

hemorrágico, e a ressuscitação de baixo volume pode rapidamente reverter a 

hipoperfusão cerebral durante o atendimento pré-hospitalar (Meybohm et al., 2007; 
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Cavus et al., 2009). A rápida administração de um pequeno volume de SSH tem 

demonstrado melhorar a função cardiovascular e imunomoduladora em estados de 

hipovolemia, sepse e TCE (Prough et al., 1986; Kramer, 2003; Rockswold et al., 

2009; Rhind et al., 2010). A SSH induz uma grande expansão no volume plasmático 

devido à sua hiperosmolaridade e redistribuição de fluidos endógenos (Simma et al., 

1998). Um mecanismo no sistema nervoso central, desencadeado pelo aumento 

periventricular de sódio e mediados por receptores tipo 1 de angiotensina II no 

cérebro também contribui para o efeito vasodilatador cerebral e hemodinâmico 

sistêmico completo da SSH após hipovolemia hemorrágica (Baranov e Armstead, 

2002; Frithiof et al., 2007). Estas características viabilizam a recuperação da PPC e 

oxigenação cerebral pela SSH, associada a menor edema cerebral em relação às 

soluções isotônicas em modelos de choque hemorrágico (Pinto et al., 2006; Urbano 

et al., 2012). Apesar dos efeitos benéficos da SSH, seu uso no choque hemorrágico 

sem TCE ainda é controverso, dado os efeitos adversos relacionados à insuficiência 

renal e pulmonar e distúrbios eletrolíticos (Grände e Rommer, 2012). 

Outra opção para ressuscitação de baixo volume é o uso de vasopressores. 

Entre os fármacos vasoativos avaliados em estudos de proteção cerebral, pode-se 

citar a noradrenalina, vasopressina e terlipressina (Cavus et al., 2008; Meybohm et 

al., 2007 e  2008). A terlipressina é um análogo sintético de longa ação (quatro a seis 

horas) da vasopressina. Possui custo elevado e foi, primeiramente, aprovada na 

década de 1980 na Alemanha, porém, até hoje nem todos os países têm seu uso 

aprovado. A estrutura da terlipressina contém um peptídeo que representa o 

hormônio natural lisina-vasopressina, o análogo natural da vasopressina nos suínos. 

Sua estrutura é muito semelhante à arginina-vasopressina humana, mas o fármaco 
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sintético é caracterizado por um efeito agonista mais específico para V1a. No início, 

o uso de altas doses de terlipressina foi associado a graves complicações, tais como 

amputação de dedos e membros, devido ao seu potente efeito vasoconstritor, 

tornando sua utilização mais criteriosa nos dias de hoje (Singer, 2008). Atualmente, a 

dose foi ajustada e a terlipressina tem sido estudada como um fármaco vasoativo no 

manejo da hipotensão arterial resistente a catecolaminas no choque séptico (Bradley 

et al., 2004; Morelli et al., 2009) , insuficiência hepática (Eefsen et al., 2007), 

sangramento gastrintestinal agudo (Levacher et al., 1995) e TCE (Salluh et al., 

2007), onde também tem demonstrado recuperar a PPC. Os efeitos da terlipressina 

consistem na atividade vasoconstritora em células musculares lisas em uma 

vasoconstrição pronunciada na circulação esplâncnica, que demonstrou redistribuir o 

fluxo sanguíneo para recuperação da pressão de perfusão em órgãos como o rim e 

cérebro (Stadblauer et al., 2003b; Narahara et al., 2009), e aumentar as taxas de 

sobrevivência em modelos de choque hemorrágico (Bayram et al., 2012; Lee et al., 

2014). Seu análogo de origem, a vasopressina, tem demonstrado promover 

recuperação hemodinâmica (Voelckel et al., 2001; Raedler et al., 2004) e neurológica 

completa, quando utilizada em modelos de ressuscitação cardiopulmonar (Wenzel et 

al., 2000; Stadlbauer et al., 2003a). Apesar de existir evidências de que a terlipressina 

possa ter um efeito favorável para a circulação cerebral, seu impacto no cérebro, 

durante o tratamento inicial do choque hemorrágico, permanece desconhecido. 

Apesar das evidências de que a ressuscitação de baixo volume com SSH e 

terlipressina pode recuperar a perfusão e oxigenação cerebral após o choque 

hemorrágico, o papel que estes tratamentos exercem sobre a microcirculação e 

função mitocondrial no cérebro ainda não foi investigado. Esta lacuna tem sido 
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inevitável, dada à limitação de técnicas, porém avanços nas imagens da microscopia 

confocal podem ajudar na elucidação destas questões, considerando que possibilitam 

a avaliação da fisiologia cerebral e mitocondrial de ratos e camundongos in vivo. 

Esta técnica permite a monitorização da microcirculação por meio da visualização 

cerebral direta de marcadores fluorescentes vasculares administrados pela via 

intravenosa (p. ex.: isotiocianato de fluoresceína-dextran 70 kDA [FITC-dextran]), e 

de marcadores fluorescentes de função mitocondrial, utilizando-se a excitação e 

emissão adequadas de onda. Estes incluem marcadores endogénos do potencial redox 

mitocondrial (p. ex.: fluorescência de flavoproteínas endógenas) e marcadores 

aplicados sobre a superfície cerebral para avaliação do potencial de membrana 

mitocondrial (p. ex.: tetrametilrodamina metil éster [TMRM]) (Kasischke et al., 

2011; Polesskaya et al., 2012). Estes marcadores não apenas permitem a observação 

da microvasculatura (FITC-dextran) e localização de mitocôndrias (TMRM e 

flavoproteínas), mas também revelam sua funcionalidade. Sendo assim, apenas 

mitocôndrias ativas são eletricamente polarizadas e mantêm um potencial de 

membrana de -150 to -180 mV e, portanto, acumulam o marcador TMRM, que é 

eletricamente carregado, permitindo assim uma medida de função mitocondrial 

(Kann e Kovács 2007; Romanelli et al., 2013). Da mesma forma, durante a 

fosforilação oxidativa, as flavoproteínas se alternam entre as formas oxidadas, como 

por exemplo, a flavina adenina dinucleotídeo (FAD), que é fluorescente, e sua forma 

reduzida, a flavina adenina dinucleotídeo hidrogenado (FADH), que não é 

fluorescente. Esta alternância entre as formas reduzidas e oxidadas é uma resposta 

bifásica exibida somente por mitocôndrias com potencial redox adequado e, portanto, 

funcionais (Reinert et al., 2004). 



INTRODUÇÃO - 11 

 

A ressuscitação de baixo volume com SSH e terlipressina pode ser uma 

alternativa à ressuscitação volêmica agressiva com cristaloides isotônicos após o 

choque hemorrágico. Apesar das evidências de seus efeitos protetores cerebrais, os 

mecanismos patofisiológicos subjacentes ainda não foram esclarecidos. Sendo assim, 

a hipótese do presente estudo é de que a ressuscitação de baixo volume com 

terlipressina e SSH recuperam a perfusão e oxigenação cerebral após o choque 

hemorrágico, e que seus efeitos benéficos sobre o cérebro possam ocorrer via 

microcirculação, função mitocondrial, atividade eletrocortical, estresse oxidativo e 

vias apoptóticas. 
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Investigar os efeitos da ressuscitação com RL, terlipressina e SSH sobre a 

perfusão e oxigenação cerebral em modelo porcino e murino de choque hemorrágico. 

Para tanto, objetivou-se avaliar os mecanismos cerebrais envolvidos, sendo estes, no 

modelo porcino: 

a) Parâmetros hemodinâmicos e de oxigenação sistêmica. 

b) Pressão de perfusão cerebral. 

c) Pressão de oxigênio no tecido cerebral. 

d) Expressão cerebral de marcadores da regulação do transporte de água e 

sódio, estresse oxidativo e apoptose; e no modelo murino. 

e) Densidade vascular cortical. 

f) Oxigenação tecidual no córtex cerebral. 

g) Função mitocondrial cerebral. 

h) Atividade eletrocortical cerebral. 
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3.1 Local de Realização e Comissão de Ética 

O estudo hemodinâmico utilizando o modelo suíno foi realizado no 

Laboratório de Investigação Médica nº 8 (LIM 8) da Anestesiologia e as amostras de 

tecido cerebral foram analisadas no LIM 12 da Nefrologia, ambos da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Os estudos foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Hospital das Clínicas da FMUSP, 

sob os protocolos número 067/11 (LIM 8) e 280/13 (LIM 12) (Anexo A). 

O estudo utilizando o modelo murino foi realizado no Laboratório de 

Neuroinflamação Experimental do Instituto de Neurologia da University College 

London (UCL). O protocolo experimental foi aprovado pelo UK Home Office e 

Comitê de Ética local da UCL, sob o código de projeto 2485 e licença pessoal 

número 70/24913 (Anexo B). 

 

3.2  Modelos Experimentais 

Dois modelos experimentais foram necessários para realização do estudo. O 

modelo suíno foi utilizado para o estudo dos parâmetros hemodinâmicos, de 

oxigenação sistêmica e cerebrais globais (PPC, PIC e pressão de oxigênio no tecido 

cerebral [PbtO2]). O modelo murino foi utilizado para o estudo das alterações nos 
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níveis de oxigênio tecidual, densidade microvascular, função mitocondrial e 

atividade eletrocortical cerebral. Os detalhes da anestesia, preparação cirúrgica e 

parâmetros avaliados em cada modelo experimental serão descritos a seguir. 

3.3 Modelo Porcino 

Foram utilizados suínos fêmeas, com peso corporal de 20 kg a 30 kg e idade 

de três a quatro meses. Instituiu-se o jejum alimentar prévio de 12 horas com acesso 

livre à água e realizou-se exame físico e laboratorial de todos os animais, sendo 

excluídos os portadores de qualquer anomalia que comprometesse o estudo. 

Foram considerados critérios de exclusão: concentração de hemoglobina 

plasmática menor que 9 mg/dL, valores anormais de hemogasometria no momento 

basal, sinais clínicos de infecção e deterioração hemodinâmica precoce (perda 

sanguínea < 25% VSE associada à PAM <60 mmHg). Um médico veterinário foi 

responsável pelo cuidado dos animais desde a sua chegada ao laboratório até o final 

do experimento, em que os animais sobreviventes foram sacrificados seguindo-se as 

normas atuais de uso de animais em laboratório de pesquisa. 
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3.3.1 Anestesia e preparação cirúrgica 

Todos os animais foram anestesiados utilizando-se a mesma técnica. 

Administrou-se a medicação pré-anestésica constituída por midazolam (0,25 mg/kg, via 

intramuscular [IM]
1
) e cetamina (5 mg/kg, IM

2
), e após 20 minutos fixou-se um cateter 

20 G
3
 na veia marginal da orelha, pelo qual se administrou propofol (2,5 mg/kg, 

intravenosa (IV)
4
 para indução da anestesia. Em seguida, os animais foram colocados 

sobre um colchão térmico para manutenção da temperatura corporal entre 36°C e 37
o
C e 

posicionados em decúbito dorsal. Após intubação orotraqueal, o plano anestésico foi 

mantido com isofluorano (fração expirada de 1,3%
5
 vaporizado em fração inspirada de 

oxigênio (FiO2) de 0,4. Uma infusão de pancurônio foi então iniciada (bolus de 0,1 

mg/kg
6
 seguido por infusão de 5 µg/kg/min

7
) e os animais foram colocados sob 

ventilação mecânica
8
 em modo volume-controlado, com volume corrente de 8 mL/kg e 

frequência respiratória (fR) ajustada para manter a normocapnia. 

Após estabilização da anestesia, deu-se início à preparação cirúrgica asséptica 

introduzindo-se um cateter de artéria pulmonar 7,5 F
9
 na veia jugular interna direita. 

Um cateter 5 F
10

 foi introduzido na artéria femoral direita para obtenção da pressão 

arterial sistêmica
11

. A artéria e veia femoral esquerdas foram dissecadas para 

introdução de uma sonda número 10
12

 para retirada do sangue e reposição volêmica, 

respectivamente. Todos os cateteres foram preenchidos com solução salina 

                                                
1 Dormium, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., SP, Brasil. 
2 Ketamin S+, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., SP, Brasil. 
3 Abbocath T plus; Abbott, SP, Brasil. 
4 Propovan, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., SP, Brasil. 
5 Isoforine, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., SP, Brasil. 
6 Pancuron, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., SP, Brasil. 
7 Bomba de infusão ANNE, Abbott, SP, Brasil. 
8 Premium, Drager, Alemanha. 
9 Swan Ganz, Baxter Healthcare Corp., CA, EUA. 
10 Pulsiocath PV 2015L20, Dixtal Biomédica Ind. e Com. Ltda, São Paulo, Brasil. 
11 Vigilance, Edward Lifesciences, California, EUA. 
12 Embramed, São Paulo, Brasil. 
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heparinizada e zerados à pressão atmosférica, com o sistema transdutor-registrador 

de pressão posicionado ao nível da linha axilar média. 

Na sequência, os animais foram posicionados em decúbito ventral e um 

cateter epidural
13

 foi introduzido no espaço atlanto-occipital para coleta de líquido 

cefalorraquidiano (LCR). Em seguida, realizou-se a trepanação de dois orifícios 

cranianos, um no hemisfério esquerdo e outro no direito, 10 mm lateralmente à linha 

média e 10 mm rostralmente à sutura coronariana. No orifício esquerdo introduziu-se 

um cateter epidural
14

 para mensuração PIC e no orifício direito introduziu-se um 

cateter intraparenquimatoso
15

 para mensuração da PbtO2. 

Durante o estudo, todos os animais receberam uma infusão de solução salina 

isotônica 0,9% (2 mL/kg/hora). 

3.3.2 Dados avaliados 

3.3.2.1 Parâmetros hemodinâmicos 

A frequência cardíaca (FC) foi obtida por meio de eletrocardioscopia 

(ECG) contínua com registro eletrônico em monitor cardíaco
16

. A pressão arterial 

média, a pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica (PAD) foram 

mensuradas pelo cateter 5 F
17

 introduzido na artéria femoral direita e registradas em 

monitor cardíaco
18

. O débito cardíaco foi mensurado pelo método de termodiluição, 

injetando-se 10 mL de solução de glicose 5% em temperatura de 21ºC pela luz 

proximal do cateter de Swan Ganz (atrial). O valor do DC registrado foi obtido pela 

                                                
13 Perisafe, BD, São Paulo, Brasil. 
14 Codman ICP Monitoring System, Codman & Shurtleff, Massachusetts, USA. 
15 Neurovent-PTO, Raumedic AG, Münchberg, Alemanha. 
16 Philips Intellivue MP50, Phillips, Amsterdam, Holanda. 
17 Pulsiocath PV 2015L20, Dixtal Biomédica Ind. e Com. Ltda, São Paulo, Brasil. 
18 Philips Intellivue MP50, Phillips, Amsterdam, Holanda. 
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média de três medidas consecutivas
19

 com uma variação de ±10%. A pressão venosa 

central (PVC), pressão média da artéria pulmonar (PAPM) e pressão de oclusão 

da artéria pulmonar (POAP) foram mensuradas utilizando-se o cateter de Swan 

Ganz, por meio do traçado característico
20

 de átrio direito e artéria pulmonar para a 

PVC e PAP, respectivamente. A mensuração da POAP foi realizada insuflando-se o 

balão da extremidade distal do Swan Ganz com 1,5 mL de ar e seu valor foi 

registrado ao se observar alteração do traçado com “achatamento da curva”. 

O índice cardíaco (IC), índice sistólico (IS), índice de resistência vascular 

sistêmica (IRVS) e índice de resistência vascular pulmonar (IRVP) foram obtidos 

a partir de fórmulas padrões: 

IC = DC × ASC 

 

IS = IC × FC 

 

IRVS = (PAM – PVC)/IC × 80 

 

IRVP = (PAP – POAP)/IC × 80 

 

Onde:  ASC (área de superfície corpórea) = k × p
2/3 

 k = constante equivalente a 0,09 para animais com 

peso corporal superior a 4 kg 

 p = peso corporal em kg 

 80 = fator de conversão de mmHg/L para dina.seg/cm
5 

                                                
19 Vigilance, Edward Lifesciences, CA, EUA. 
20 Philips Intellivue MP50, Phillips, Amsterdam, Holanda. 
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3.3.2.2 Parâmetros de oxigenação sistêmica e periférica 

As amostras de sangue arterial e venoso misto foram coletadas em seringas 

heparinizadas do cateter femoral e da extremidade distal do cateter de Swan Ganz, 

respectivamente. As amostras foram analisadas imediatamente após a coleta
21

 quanto 

ao valor de pH, pressão parcial de dióxido de carbono no sangue arterial 

(PaCO2) e venoso misto (PvCO2), pressão parcial de oxigênio no sangue arterial 

(PaO2) e venoso misto (PvO2), saturação de hemoglobina no sangue arterial 

(SaO2) e venoso misto (SvO2), excesso de base (BE) e concentração plasmática 

arterial de bicarbonato (HCO3
-
), lactato e Na

+
, íons cloro (Cl

-
) e K

+
. 

Os parâmetros de conteúdo arterial de oxigênio (CaO2), conteúdo venoso 

de oxigênio (CvO2), diferença arteriovenosa de oxigênio (C(a-v)O2, índice da 

oferta de oxigênio (IDO2), índice de consumo de oxigênio (IVO2) e taxa de 

extração orgânica de oxigênio (TeO2) foram calculados a partir das fórmulas 

padrões (Drummheller, 2011): 

CaO2 = (SaO2 × Hb × 1,36) - (PaO2 × 0,003) 

 

CvO2 = (SvO2 × Hb × 1,36) - (PvO2 × 0,003) 

 

C(a-v)O2 = CaO2 - CvO2 

 

IDO2 = IC × CaO2 × 10 

 

IVO2 = IC × C(a-v)O2 × 10 

 

TeO2 = C(a-v)O2 / CaO2 × 100 

Onde:  1,36 = coeficiente de ligação de oxigênio à hemoglobina 

 0,003 = coeficiente de solubilidade do oxigênio no plasma 

(mmHg/mL) 

                                                
21 ABL555, Radiometer, Copenhagen, Denmark. 
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3.3.2.3 Neuromonitoração 

A pressão intracraniana foi mensurada utilizando-se um cateter epidural
22

 

introduzido na craniotomia realizada no hemisfério esquerdo. A pressão de oxigênio 

no tecido cerebral e temperatura do parênquima cerebral foram mensuradas por 

um catéter cerebral intraparenquimatoso
23

 posicionado no córtex cerebral a partir da 

craniotomia realizada no hemisfério direito. A pressão de perfusão cerebral foi 

obtida por meio da fórmula PPC = PAM – PIC. 

3.3.2.4 Líquido cefalorraquidiano 

As amostras de LCR foram coletadas a partir do cateter epidural introduzido 

no espaço atlanto-occipital, e analisadas imediatamente após a coleta
24

, quanto ao 

valor de pH, pressão parcial de dióxido de carbono, pressão parcial de oxigênio, 

saturação de hemoglobina, excesso de base e concentração plasmática de 

bicarbonato, lactato e íons sódio, cloro e potássio. 

3.3.2.5 Western blotting 

Amostras de tecido cerebral foram coletadas do modelo suíno e congeladas a 

-80°C para realização de western blotting e mensuração da concentração de TBARS. 

A preparação do concentrado de proteínas foi iniciada homogeinizando as amostras
25

 

em solução de K-Hepes (200 mM manitol, 80mM HEPES, 41 mM KOH; pH 7,5) 

                                                
22 Codman ICP Monitoring System, Codman & Shurtleff, Massachusetts, USA. 
23 Neurovent-PTO, Raumedic AG, Münchberg, Alemanha. 
24 ABL555, Radiometer, Copenhagen, Denmark. 
25 Polytron PT 10-35, Kinematica, Suíça. 
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contendo inibidores de proteases
26

. Em seguida, o homogenato foi centrifugado a 

4000 g por 30 minutos a 4°C para remoção de debris celulares, e o sobrenadante foi 

avaliado quanto à concentração de proteínas pelo método de Bradford
27

. 

O western blotting foi utilizado para investigar a expressão das seguintes 

proteínas: transportador de água aquaporina 4
28

, cotransportador de sódio, potássio e 

cloro
29

, proteínas anti-apoptótica Bcl-x e pró-apoptótica Bax
30

 e enzima superóxido 

dismutase dependente de manganês (MnSOD). As amostras foram submetidas à 

eletroforese em minigel de poliacrilamida a 12% para AQP4, Bcl-x, Bax e MnSOD e 

8% para NKCC1. Após a transferência das proteínas para a membrana de 

nitrocelulose
31

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

TBS-Tween 0,1% por 1 hora e incubados com anticorpos específicos para AQP4 

(1:2000), NKCC1 (1:500), Bcl-x (1:500); Bax (1:500) e MnSOD (1:200). As 

marcações foram feitas com anticorpos secundários conjugados à peroxidase (anti-

rabbit 1:2000, anti-goat 1:10000, anti-mouse 1:2000 ou anti-mouse 1:2000, 

respectivamente
32

), visualizadas utilizando-se o sistema de quimiluminescência
33

 e 

reveladas utilizando Alliance 4.2
34

. A normatização foi feita com uma nova 

hibridização das membranas com o anticorpo para actina (1:1000
35

). A semi-

quantificação das bandas obtidas nos filmes foi realizada por densitometria
36

 e 

normatizadas pela densitometria das bandas originadas pela hibridização da actina. 

                                                
26 Cocktail Protease Inhibitor, Sigma Chemical Company, MO, EUA. 
27 Bio-Rad Protein Assay kit; Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA. 
28 AQP4; Santa Cruz Biotechnology Inc., CA, EUA. 
29 NKCC1; gentilmente cedido pelo Prof. Dr. R. James Turner, do National Institute of Dental and Craniofacial 

Research, EUA. 
30 Santa Cruz Biotechnology Inc, CA, EUA. 
31 Amersham Hybond-P, GE Healthcare, UK. 
32 Sigma, St. Louis, MO, EUA. 
33 Amersham ECL Western Blotting Detection, GE Healthcare, UK. 
34 Uvitec, UK. 
35 Santa Cruz Biotechnology Inc., CA, EUA. 
36 Scion Image for Windows, IBM, NY, EUA. 
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3.3.2.6 Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

A técnica consiste na reação dos produtos da lipoperoxidação com o ácido 

tiobarbitúrico, para medir espectrofotometricamente a formação de produto de 

coloração rósea, as TBARS. No presente estudo, a técnica foi realizada a partir do 

mesmo homogenato cerebral preparado para realização do western blotting. Uma 

amostra de 0,2 mL do homogenato foi diluída em 0,8 mL de água destilada, seguida 

pela adição de 1 mL de ácido tricloroacético 17,5%. Em seguida, 1 mL de ácido 

tiobarbitúrico 0,6% de pH 2 foi adicionado à amostra e colocado em banho-maria por 

15 minutos. Após resfriamento, adicionou-se 1 mL de ácido tricloroacético a 70% e a 

mistura foi incubada por 20 minutos. As amostras foram então centrifugadas a 2000 

x g por 15 minutos. A absorbância foi registrada a 534 nm utilizando-se um 

espectofotômetro e os valores foram calculados utilizando-se um coeficiente de 

extinção molar de 1,56×105 M
-1

cm
-1

. Os níveis cerebrais de TBARS foram expressos 

em nmol/g de proteína. 

3.4 Modelo Murino 

Em relação ao modelo murino, foram utilizados 179 ratos Sprague Dawley, 

machos, de 150 a 250 g de peso corporal, mantidos em gaiolas para aclimatização em 

ciclo de 12 horas, alternando entre luz e escuridão, com acesso livre à água e 

alimento antes do experimento. 
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3.4.1 Anestesia e preparação cirúrgica 

A indução da anestesia foi realizada com isofluorano
37

 a 5V%, vaporizado em 

ar ambiente (FiO2 de 0,21) e em seguida os animais foram posicionados em decúbito 

dorsal sobre um colchão térmico
38

 para manutenção da temperatura corporal em 

37
o
C. 

Após a redução da concentração de isofluorano para 2V% para manutenção 

da anestesia, a artéria e veia safenas esquerdas foram canuladas utilizando-se uma 

cânula de 0,61 mm de diâmetro externo
39

. A cânula arterial foi conectada a um 

transdutor de pressão
40

 para monitoração contínua da PAM. A cânula venosa foi 

utilizada para administração de fluidoterapia de manutenção, constituída por solução 

salina a 0,9%. A patência de ambas as cânulas foi mantida por meio de uma solução 

heparinizada
41

. 

Os animais foram intubados com um catéter 14G
42

, o qual foi conectado à 

peça “T” para manutenção da anestesia inalatória e manutenção da normocapnia
43

. 

Em seguida, os animais foram posicionados em decúbito ventral e foi realizada uma 

craniotomia de 3 mm de diâmetro no hemisfério esquerdo, localizada a -2 mm do 

bregma e 2,5 mm da linha média. A concentração de isofluorano foi então reduzida 

para 1,5V%, que foi mantida até o final do experimento. Após esta preparação 

cirúrgica, os animais foram submetidos ao estudo por microscopia confocal in vivo 

ou por eletrofisiologia. 

                                                
37 IsoFlo, Abbott Laboratories Ltd, UK. 
38 Homeothermic Blanket Control Unit, Harvard Apparatus, UK. 
39 Portex Fine Bore Polythene Tubing, SIMS Portex Ltd, Reino Unido. 
40 WPI, FL, EUA. 
41 Heparin Mucous, LEO Laboratories Limited, Reino Unido. 
42 Surflo, Terumo Europe N.V., Belgium. 
43 Microcap, Oridion, MA, EUA. 
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3.4.2 Estudo de microscopia confocal in vivo 

Nos animais avaliados por microscopia confocal in vivo, uma peça de titânio 

foi fixada ao crânio utilizando cimento dentário
44

 associado à cola de cianoacrilato
45

 

(Figura 1). Após remoção da dura-máter para aplicação de marcadores fluorescentes 

específicos sobre o córtex, a janela craniana foi coberta com uma lamínula circular 

de vidro de 6 mm de diâmetro
46

 e selada com vaselina para se evitar a perda de 

líquidos por evaporação. As imagens fluorescentes foram adquiridas com um 

microscópio confocal laser-scanning
47

, utilizando-se uma resolução em plano de 512 

por 512 pixels e uma espessura óptica de 37,1 μm. As imagens foram utilizados para 

se avaliar o potencial redox mitocondrial, a oxigenação tecidual, potencial de 

membrana mitocondrial e densidade microvascular. 

O potencial redox foi avaliado pela análise da fluorescência de flavoproteínas 

endógenas (excitação: 488 nm; emissão: 505-570 nm) (Reinert et al., 2004) em áreas 

adjacentes às veias e às artérias e calculando-se a relação perivenular: periarterial. 

Esta relação foi analisada em cada momento experimental e comparada ao seu valor 

correspondente no momento basal, sendo expressos como % do basal. 

A oxigenação tecidual no córtex cerebral foi analisada pela fluorescência de até 

seis microprobes sensíveis ao oxigênio impregnadas com o marcador fluorescente 

platinum(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)porphyrin (PtPFPP; ex: 543 

nm; em: 650 nm; cedido pela Luxcel Bioscences) (Dmitriev et al., 2015). As 

microprobes foram aplicadas aleatoriamente sobre o córtex cerebral no início do estudo 

(5 µL de uma suspensão aquosa de 5 mg/mL aplicada sobre o córtex) e sua fluorescência 

                                                
44 Contemporary Ortho-Jet Powder, USA. 
45 Loctite, Henkel Ltd., UK. 
46 Thermo Scientific, Menzel-Gläser, Germany. 
47 LSM 5 Pascal, Zeiss, Jena, Alemanha. 
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foi analisada de acordo com sua localização, em áreas fluorescentes e não-fluorescentes 

para flavoproteínas. Os sinais das microprobes e das flavoprotepinas foram coletados 

concomitantemente, com um filtro long pass de 585 nm, utilizando-se o método de dois 

canais. A fluorescência das microprobes é inversamente proporcional aos níveis de 

oxigênio tecidual e, portanto, seus valores foram multiplicados por 0,1 e apresentados 

como 1/intensidade da fluorescência. Estes valores foram obtidos em cada momento 

experimental, sendo comparado ao seu valor correspondente no momento basal. 

Nos animais sobreviventes ao final do experimento, o marcador FITC-

dextrano
48

 (ex: 488 nm; em: 505-570 nm) foi administrado pela via intravenosa (0,5 

mg) para visualização dos vasos sanguíneos no córtex cerebral e avaliar a densidade 

vascular total e a fração de área com vasos sanguíneos aos 120 minutos após o 

choque. A densidade vascular total foi analisada após o estabelecimento de três 

linhas equidistantes horizontais e três linhas equidistantes verticais, sendo calculada 

como o número de vasos cruzando estas linhas dividido pelo comprimento total das 

linhas. A fração relativa das áreas com vasos sanguíneos foi quantificada pela 

avaliação da intensidade média da fluorescência das imagens utilizando-se um limiar 

com intervalo de 100 a 255 (Zhang et al., 1999). 

Em seguida, a lamínula sobre a craniotomia foi removida para aplicação do 

marcador TMRM
49

 (1 µM sobre o córtex; ex: 543 nm; em: 585 nm), que foi mantido 

por 30 minutos (Romanelli et al., 2013) para visualização aos 150 minutos após o 

choque. As imagens com TMRM foram analisadas pela relação entre a intensidade 

média de sua fluorescência nas áreas adjacentes às veias e nas áreas adjacentes às 

artérias (relação perivenular: periarterial). 

                                                
48 Sigma-Aldrich, UK. 
49 T-668, Molecular Probes, Invitrogen, UK. 
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Figura 1 - Animais preparados para o estudo de microscopia confocal in vivo 

3.4.3 Estudo de eletrofisiologia 

No estudo eletrofisiológico, o nervo tibial foi estimulado (10 Hz) com uma 

voltagem equivalente a duas vezes o estímulo supramáximo, utilizando-se um par de 

eletrodos (agulhas 27 G) conectado a um estimulador
50

. Um eletrodo de registro foi 

posicionado diretamente sobre a dura-máter, a -2 mm do bregma e 2,5 mm da linha 

média, e o eletrodo de referência foi inserido no tecido subcutâneo próximo à 

craniotomia. Após uma pequena incisão de pele, o potencial de dorso medular foi 

mensurado pelo posicionamento de um eletrodo de registro no nível vertebral 

T10/T11, com um eletrodo de referência inserido no tecido subcutâneo próximo à 

incisão cutânea. Outro eletrodo de registro foi posicionado sobre a musculatura 

extensora da região metatársica, com o eletrodo de referência no tecido subcutâneo 
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do terceiro dígito. Todos os eletrodos de registro e de referência foram conectados 

aos pré-amplificadores AC e em seguida aos amplificadores AC-DC
51

. O eletrodo 

terra foi inserido no tecido subcutâneo da região lombar, entre os eletrodos 

estimuladores e de registro (Figura 2). 

Eletrodo de registro

do EMG

Eletrodos

estimuladores

Eletrodo de registro

do PES

Osciloscópio Estimulador

Pré-amplificadores e 

amplificadores Eletrodo de registro do 

potencial de dorso medular

 

Figura 2 - Equipamentos e posicionamentos dos eletrodos nos animais para o estudo 

eletrofisiológico 

Os potenciais evocados somatossensoriais, o potencial de dorso medular e os 

sinais eletromiográficos (EMG) foram registrados em um osciloscópio
52

 e 

armazenados como registros médios (n=20) de potenciais de ação compostos. Os 

registros elétricos foram analisados quanto à amplitude pico-a-pico, calculada pela 

diferença, em volts (V), entre os picos máximo e mínimo; e latência do pico positivo, 

                                                                                                                                     
50 Model DS2, Digitimer Ltd., UK. 
51 Neurolog system, Digitimer, Reino Unido. 
52 Sigma 60 200 MS/s Digital Oscilloscope Station, Nicolet Technologies, Reino Unido. 
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dada pelo tempo, em mili segundos (mseg), necessário para o desencadeamento do 

pico positivo. Os registros eletrofisiológicos foram analisados em cada momento 

experimental e comparados ao seu correspondente valor no momento basal, sendo 

expressos como % do basal. 

3.5 Delineamento Experimental 

O delineamento do estudo foi o mesmo para ambos os modelos 

experimentais. Após a preparação cirúrgica e estabilização anestésica, os animais 

foram randomizados em um dos seguintes grupos: 

- Grupo Sham: não submetido ao choque hemorrágico. 

- Grupo Controle: submetido ao choque hemorrágico e não tratado. 

- Grupo SSH: submetido ao choque hemorrágico e tratado com bolus de 4 

mL/kg de SSH 7,5%. 

- Grupo 3RL: submetido ao choque hemorrágico e tratado com RL em 

volume equivalente a três vezes o volume de sangue removido para indução 

do choque hemorrágico. 

- Grupo TERLI: submetido ao choque hemorrágico e tratado com 

terlipressina em bolus (2 mg nos suínos
53

; 10 µg/100 g nos ratos
54

). 

No estudo murino, a aleatorização incluiu também outros três grupos 

experimentais: 

- Grupo 1RL+Terli: submetido ao choque hemorrágico e tratado com RL em 

volume equivalente ao volume de sangue removido para indução do choque 

                                                
53 Glypressin, Ferring Pharmaceuticals, SP, Brasil. 
54 LKT Laboratories Inc., MN, EUA. 
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hemorrágico, seguido imediatamente por 10 µg/100 g de terlipressina em bolus. 

- Grupo 2RL+Terli: submetido ao choque hemorrágico e tratado com RL em 

volume equivalente a duas vezes o volume de sangue removido para indução 

do choque hemorrágico, seguido imediatamente por 10 µg/100 g de 

terlipressina em bolus. 

- Grupo 3RL+Terli: submetido ao choque hemorrágico e tratado com RL em 

volume equivalente a três vezes o volume de sangue removido para indução do 

choque hemorrágico, seguido imediatamente por 10 µg/100 g de terlipressina 

em bolus. 

A aleatorização computadorizada
55

 foi mantida em envelopes pardos 

fechados e numerados, sendo abertos de maneira consecutiva no momento do choque 

hemorrágico. As informações da randomização foram colocadas nos envelopes por 

pessoa que não participou do estudo. 

O choque hemorrágico foi induzido pela retirada de sangue em bolsa de 

coleta de sangue
56

 no modelo suíno (30 a 50 mL/minutos) e em seringa no modelo 

murino (0,3 a 0,5 mL/minutos), para se alcançar a PAM de 40 mmHg em 20 

minutos. A PAM de 40 mmHg foi mantida por 30 minutos, por meio de reposição ou 

retirada de alíquotas de sangue de 3% do volume de sangue estimado (VSEsuínos = 

7% do peso vivo; VSEratos = 0.66 × peso vivo + 0.77), quando necessário. 

Os parâmetros e amostras de sangue foram coletados em ambos os modelos 

experimentais nos seguintes momentos de avaliação: imediatamente antes da retirada 

de sangue (basal), ao se estabelecer o choque hemorrágico (choque) e após 5 (T5), 30 

(T30), 60 (T60), 90 (T90) e 120 minutos do choque hemorrágico (T120). A coleta de 

                                                
55 Disponível em: <http:// www.randomization.com. 
56 Baxter, São Paulo, SP, Brasil. 
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amostras teciduais foi realizada no modelo porcino em T60 e T120. As imagens 

confocais da densidade microvascular cortical e TMRM no modelo murino foram 

registradas em T120 (Quadro 1). 

Ao final do experimento, os animais sobreviventes foram eutanasiados 

seguindo-se as normas atuais de uso de animais em laboratório de pesquisa. No 

modelo suíno, a eutanásia foi realizada administrando-se cloreto de potássio IV, sob 

anestesia geral com isofluorano. Os ratos foram eutanasiados por meio do aumento 

na fração inspirada de isofluorano. 

Quadro 1 - Delineamento utilizado no modelo porcino (P) e murino (M). Na 

parte superior, a linha temporal mostra os momentos de 

avaliação: antes do choque hemorrágico (Basal), após 30 minutos 

em PAM de 40 mmHg (choque) e após 5 (T5), 30 (T30), 60 (T60), 

90 (T90) e 120 (T120) minutos do choque hemorrágico. Na parte 

inferior, estão indicados os momentos de avaliação em que cada 

variável foi analisada 

Basal Choque T30 T60 T90 T120

PAM 

40 mmHg T5

30 min20 min 30 min5 min 30 min30 min30 min

TRATAMENTO

Retirada 

de sangue

CHOQUE 

HEMORRÁGICO

Avaliações Basal Choque T5 T30 T60 T90 T120

Sistêmicas

Cardiorrespiratórios (P e M) X X X X X X X

Oxigenação sistêmica (P) X X X X X X X

Cerebrais

Neuromonitoração (P) X X X X X X X

Líquido cefalorraquidiano (P) X X X X X X X

Pressão de O2 no tecido cortical (P e M) X X X X X

Densidade microvascular cortical (M) X

Potencial redox mitocondrial (M) X X X X X

Potencial de membrana mitocondrial (M) X

Atividade eletrocortical (M) X X X X X

Marcadores teciduais de transporte de 

água e sódio (P)
X X

Marcadores teciduais de estresse 

oxidativo (P)
X X

Marcadores teciduais de apoptose (P) X X
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3.6 Análise Estatística 

As imagens do estudo confocal foram processadas no software Image J 1.46r
57

. 

Os dados cardiorrespiratórios, de oxigenação sistêmica, neuromonitoração, LCR, 

fluorescência de flavoproteínas endógenas e de probes sensíveis ao oxigênio, e os sinais 

eletrofisiológicos foram comparados entre momentos experimentais e entre grupos 

empregando-se análise de variância (ANOVA) de duas vias, seguida do teste de Tukey 

post hoc quando necessário. O método de imputação last observation carried forward 

foi aplicado para os animais que morreram antes de 120 minutos após o choque 

hemorrágico ao se analisar as variáveis hemodinâmicas, de oxigenação sistêmica e de 

neuromonitoração no modelo porcino; e os sinais vitais, fluorescência de flavoproteínas 

endógenas e de microprobes sensíveis ao oxigênio e sinais eletrofisiológicos no modelo 

murino. A fluorescência de TMRM e FITC-dextrano, a expressão de AQP4, NKCC1, 

Bax, Bcl-x e MnSOD, e os níveis de TBARS foram comparados entre os grupos 

experimentais empregando-se ANOVA de uma via, seguido do teste de Tukey post hoc 

quando necessário. O coeficiente de Pearson foi calculado para se avaliar a correlação 

entre as variáveis do modelo murino, sendo elas a pressão arterial média, fluorescência 

de flavoproteínas, de probes sensíveis ao oxigênio, de TMRM, densidade vascular total e 

sinais eletrofisiológicos. A sobrevivência foi analisada utilizando-se a curva Kaplan-

Meier e o tempo de sobrevivência foi analisado utilizando-se um teste log-rank. As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software GraphPad Prism 5.03
58

. Os 

dados estão apresentados como média ± SE e o grau de significância estabelecido para 

análise estatística foi menor que 5% (p < 0,05). 

 
 

                                                
57 Wayne Rasband, National Institutes of Health, EUA. 
58 GraphPad software, CA, EUA. 
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Trinta e oito suínos foram avaliados até T120, sendo dois suínos do grupo 

Sham, nove do grupo Hemo, nove do grupo SSH, nove do grupo 3RL e nove do 

grupo Terli. Um adicional de 27 suínos (quatro do grupo Sham, três do grupo Hemo, 

um do grupo SSH, cinco do grupo 3RL e cinco do grupo Terli) foram avaliados até 

T60 para obtenção de amostras de tecido aos 60 minutos após o choque 

hemorrágicos. 

No modelo murino, foram utilizados 179 ratos, sendo 127 no estudo de 

microscopia confocal (10 no grupo Sham, 30 no grupo Hemo, 10 no grupo SSH, 20 

no grupo 3RL, 16 no grupo Terli, 21 no grupo 1RL+Terli, 10 no grupo 2RL+Terli e 

10 no grupo 3RL+Telri) e 52 no estudo eletrofisiológico (sete no grupo Sham, seis 

no grupo Hemo, seis no grupo SSH, seis no grupo 3RL, sete no grupo Terli, seis no 

grupo 1RL+Terli, seis no grupo 2RL+Terli e cinco no grupo 3RL+Terli). 

4.1 Sangramento e Mortalidade 

O volume de sangue removido para se induzir o choque hemorrágico foi 

aproximadamente de 60% do VSE no modelo suíno e aproximadamente 40% do 

VSE no modelo murino (Tabela 1). 

Não houve nenhuma morte no grupo Sham em ambos os modelos 

experimentais. Todos os tratamentos, com exceção da SSH, diminuíram a 
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mortalidade em relação ao grupo Hemo (p < 0.001). No modelo porcino, a 

mortalidade foi calculada a partir dos 38 animais utilizados no estudo até T120. 

Nestes, a mortalidade foi menor nos grupos 3RL (nenhuma morte; p < 0,01) e Terli 

(12%; p < 0,05) em relação ao grupo Hemo (Figura 3). No modelo murino, a 

quantidade de animais que morreram nos grupos 3RL (27%; p < 0,001), Terli (44%; 

p < 0,01), 1RL+Terli (58%; p < 0,01), 2RL+Terli (1 morte; p < 0,001) e 3RL+Terli 

(53%; p < 0,01) foi significativamente menor que no grupo Hemo (78%). Nos grupos 

3RL e 1RL+Terli, os animais morreram mais tardiamente (68 ± 10 min, p < 0,05; 72 

± 7 min, p < 0,01, respectivamente) que no grupo Hemo (30 ± 4 min) (Tabela 1). No 

grupo 2RL+Terli, houve apenas um óbito (6%) após oito minutos do choque 

hemorrágico, representando menor mortalidade que no grupo Hemo (p < 0,001; 

Tabela 1 e Figura 3). 

Tabela 1 - Peso corporal, volume de sangue removido para indução do choque 

hemorrágico e tempo para morte no modelo porcino e murino 

(média ± DP) 

 
Modelo 

Peso corporal 

suínos - kg 

ratos - g 

Sangue removido 

(%VSE) 

Tempo para morte 

após choque (min) 

Sham Suíno 23,1 ± 2,6 - - 

 
Murino 162,2 ± 8,4 - - 

Hemo Suíno 24,6 ± 2,1 59 ± 16 41 ± 15 

 
Murino 164,0 ± 6,7 39 ± 1 30 ± 4 

SSH Suíno 24,5 ± 2,4 63 ± 8 51 ± 28 

 
Murino 154,0 ± 4,4 40 ± 1 58 ± 7 

3RL Suíno 25,2 ± 4,0 65 ± 8 - 

 
Murino 163,6 ± 4,9 38 ± 2 68 ± 10

†
 

Terli Suíno 24,1 ± 3,0 61 ±11 80 

 
Murino 162,9 ± 4,8 38 ± 2 52 ± 6 

1RL+Terli Murino 148,5 ± 3,1 44 ± 1 72 ± 7
†
 

2LR+Terli Murino 160,7 ± 9,2 43 ± 2 8 

3LR+Terli Murino 160,6 ± 6,8 43 ± 3 44 ± 11 
† p < 0.05 vs. grupo Hemo    
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O número de mortes no grupo SSH (67% suínos e 81% ratos) não foi 

significativamente diferente do grupo Hemo em ambos os modelos (Figura 3 e 

Tabela 1). Pelo fato do grupo SSH não ter reduzido a mortalidade, não foi dada 

continuidade à investigação de seus efeitos nos estudos post morten utilizando 

western blotting no modelo porcino. 

 

Figura 3 - Curva de Kaplan Mayer dos grupos Sham, Hemo, SSH, 3RL, Terli, 1RL+Terli, 

2RL+Terli and 3RL+Terli no modelo suíno (a) e murino (b). 
†
 p < 0,01 vs Hemo 
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4.2 Resultados do Modelo Porcino 

4.2.1 Parâmetros hemodinâmicos 

Os desarranjos hemodinâmicos induzidos pelo choque hemorrágico foram melhor 

revertidos pelo RL comparado à terlipressina, e não foram revertidos pela SSH 

Os animais do grupo Sham não apresentaram alterações hemodinâmicas 

significativas durante o estudo. No grupo Hemo, houve um aumento significativo da 

FC, IRVS e IRVP, e redução significativa da PAM, IC, PVC, PAPM, POAP, IVS, 

ITSVE e ITSVD do choque até T120 comparado ao Sham (p < 0,001). 

Nos grupos SSH, 3RL e Terli, houve um aumento significativo da FC do 

choque até T120 comparados ao Sham (p < 0,001). Apenas o grupo 3RL apresentou 

uma FC significativamente menor que o grupo Hemo, observado de T30 a T120 (p < 

0,05) (Figura 4). 
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Figura 4 - Efeitos hemodinâmicos do choque hemorrágico e tratamento com 3x Ringer lactato 

(3RL), terlipressina (Terli) e solução salina hipertônica (SSH). Os parâmetros foram 

avaliados antes do choque hemorrágico (Basal), após 30 minutos com pressão 

arterial média de 40 mmHg (Choque) e 5 (T5), 30 (T30), 60 (T60), 90 (T90) e 120 

(T120) minutos após o choque hemorrágico. Dados expressos como média ± SE.  * p 

< 0,05 vs. grupo Sham; † p < 0,05 vs. grupo Hemo; ‡ p < 0,05 vs. Grupo 3RL 

A PAM foi significativamente menor de T5 a T120 no grupo SSH (p < 0,05); 

de T60 a T120 no grupo 3RL (p < 0,001) e em T5 no grupo Terli (p < 0,001) 

comparados ao Sham. Na comparação com o grupo Hemo, a PAM foi 

significativamente maior em T5 no grupo SSH (p < 0.001) e de T5 a T120 nos 

grupos 3RL e Terli (p < 0,001). O grupo 3RL apresentou uma PAM foi 

significativamente maior de T30 até T120 em relação ao grupo SSH (p < 0,05). 

Nestes mesmos tempos de avaliação não foram observadas diferenças significativas 

nesta variável entre os grupos 3RL e Terli (Figura 4). 
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O IC foi significativamente menor nos grupos SSH e Terli de T5 a T120 

comparados ao Sham (p < 0,01). Em relação ao grupo Hemo, o IC foi 

significativamente maior no grupo Terli de T30 a T120 (p < 0,05) e no grupo 3RL de 

T5 a T120 (p < 0,05). O IC no grupo 3RL foi maior que nos grupos SSH e Terli de 

T5 até T120 (p < 0,05) (Figura 4). 

 

Figura 5 - Efeitos hemodinâmicos do choque hemorrágico e tratamento com 3x Ringer lactato 

(3RL), terlipressina (Terli) e solução salina hipertônica (SSH). PAPM: pressão 

média de artéria pulmonar; POAP: pressão de oclusão da artéria pulmonar; IRVS: 

índice de resistência vascular sistêmica; IRVP: índice de resistência vascular 

pulmonar. Os parâmetros foram avaliados antes do choque hemorrágico (Basal), 

após 30 minutos com pressão arterial média de 40 mmHg (Choque) e 5 (T5), 30 

(T30), 60 (T60), 90 (T90) e 120 (T120) minutos após o choque hemorrágico. Dados 

expressos como média ± SE. * p < 0,05 vs. grupo Sham; † p < 0,05 vs. grupo Hemo; ‡ 

p < 0,05 vs. Grupo 3RL 
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A PVC diminuiu (p < 0,001) e o IRVS e IRVP aumentaram (p < 0,01) do choque 

até T120 nos grupos SSH e Terli comparados ao Sham, não havendo diferenças 

significativas nestas variáveis após o choque entre os grupos 3RL e Sham (Figura 3). A 

PAPM diminuiu significativamente de T5 a T120 no grupo SSH comparado ao Sham (p 

< 0,05). Os grupos 3RL e Terli não apresentaram diferenças significativas na PAPM de 

T5 a T120 em relação ao Sham. Nos grupos SSH e 3RL, a POAP aumentou 

significativamente de T5 a T120 comparado ao grupo Hemo (p < 0,05 (Figura 4). 

O IVS, ITSVE, ITSVD foram significativamente menores em todos os grupos 

em relação ao Sham (p < 0,05). Nos grupos 3RL e Terli, estas variáveis oram 

significativamente maiores que no grupo Hemo (p < 0,05) (Tabela 2). 

Tabela 2 - Efeitos do choque hemorrágico no índice de trabalho sistólico dos 

ventrículos esquerdo (ITSVE) e direito (ITSVD) nos grupos Sham, 

Hemo, SSH, 3RL e Terli (média ± DP) 

 Basal Choque 
Minutos após choque hemorrágico 

 
5 30 60 90 120 

IVS (mL/bat/m
2
) 

Sham 44±11 40±11 38±11 39±13 41±8 41±9 38±11 

Hemo 42±6 8±2* 8±2* 7±1* 7±1* 7±1* 7±1* 

SSH 40±7 9±2* 12±4* 10±4* 9±3* 9±3* 9±33* 

3RL 43±4 8±1* 28±4*† 25±5*† 24±6*† 24±6*† 23±6*† 

Terli 47±7 9±1* 12±3* 13±2*† 13±2*† 13±3*† 13±3*† 

ITSVE (Gms-m/m
2
/batimento) 

Sham 30 ± 7 35 ± 13 35 ± 10 35 ± 11 33 ± 6 32 ± 6 29 ± 5 

Hemo 34 ± 6 4 ± 1* 3 ± 1* 3 ± 1* 3 ± 1* 3 ± 1* 3 ± 1* 

SSH 33 ± 6 5 ± 1* 8 ± 3* 5 ± 3* 4 ± 2* 4 ± 3* 4 ± 3* 

3RL 35 ± 4 4 ± 1* 19 ± 3*† 15 ± 4*† 14 ± 4*† 13 ± 4*† 12 ± 4*† 

TERLI 37 ± 7 4 ± 1* 8 ± 2*† 10 ± 3*† 10 ± 3*† 9 ± 3*† 8 ± 4*† 

ITSVD (Gms-m/m
2
/batimento) 

Sham 6 ± 0 7 ± 1 6 ± 1 6 ± 1 5 ± 1 7 ± 6 ± 0 

Hemo 7 ± 1 2 ± 0* 2 ± 0* 1 ± 0* 1 ± 0* 1 ± 0* 1 ± 0* 

SSH 7 ± 1 2 ± 0* 3 ± 1* 2 ± 1* 2 ± 1* 2 ± 1* 2 ± 1* 

3RL 7 ± 1 2 ± 0* 6 ± 2*† 5 ± 2*† 5 ± 2*† 5 ± 1*† 5 ± 1*† 

TERLI 8 ± 1 2 ± 1* 3 ± 1*† 3 ± 0*† 3 ± 1*† 3 ± 0*† 3 ± 1*† 

* p < 0,05 vs. grupo Sham; † p < 0,05 vs. grupo Hemo.   
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4.2.2 Hemogasometria arterial, oxigenação sistêmica e eletrólitos 

Nenhum tratamento recuperou a redução nos índices de oxigenação sistêmica 

induzida pelo choque hemorrágico 

O grupo Sham não apresentou alterações significativas nas medidas de 

hemogasometria arterial, oxigenação sistêmica e eletrólitos durante o estudo (Figuras 

6, 7 e 8; Tabela 3). Não foram observadas alterações significativas na relação 

PaO2/FiO2 (grupo Sham: 419 - 465; grupo Hemo: 442 - 465; grupo SSH: 431 - 453; 

grupo 3RL: 430 - 449; grupo Terli: 429 - 468) e PaCO2 (grupo Sham: 40 - 47 mmHg; 

grupo Hemo 36 - 43 mmHg; grupo SSH: 37 - 44 mmHg; grupo 3RL: 38 - 42 mmHg; 

grupo Terli: 42 - 48 mmHg) em nenhum grupo experimental durante o estudo. 

No grupo Hemo, houve uma redução significativa no pH, HCO3-, BE, SvO2 e 

IDO2 e aumento significativo no IVO2, TeO2, lactato e K+ no momento choque até 

T120 em relação ao Sham (p < 0,05; Figura 6 e Tabela 3). Nenhum dos tratamentos 

foi seguido de diferenças significativas nestas variáveis em relação ao grupo Hemo, 

exceto o grupo 3RL que apresentou valores significativamente menores de K+ de T5 

a T120 em relação ao grupo Hemo (p < 0,05). 

Nos grupos 3RL e Terli, o IDO2 foi significativamente maior que no grupo 

Hemo de T5 a T120 e de T30 a T120, respectivamente (p < 0,05). O IVO2 nos 

grupos 3RL e Terli foi significativamente maior de T5 a T120 em relação ao grupo 

Hemo (p < 0,05). 
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Figura 6 - Alterações nos parâmetros de oxigenação sistêmica causados pelo choque 

hemorrágico e tratamento com 3x Ringer lactato (3RL), terlipressina (Terli) e 

solução salina hipertônica (SSH). IDO2: índice de oferta de oxigênio; IVO2: índice de 

consumo de oxigênio; TeO2: taxa de extração de oxigênio; SvO2; saturação de 

oxigênio no sangue venoso misto. Os parâmetros foram avaliados antes do choque 

hemorrágico (Basal), após 30 minutos com pressão arterial média de 40 mmHg 

(Choque) e 5 (T5), 30 (T30), 60 (T60), 90 (T90) e 120 (T120) minutos após o choque 

hemorrágico. Dados expressos como média ± SE. * p < 0,05 vs. grupo Sham; † p < 

0,05 vs. grupo Hemo; ‡ p < 0,05 vs. Grupo 3RL 
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Figura 7 - Alterações nos parâmetros metabólicos causadas pelo choque hemorrágico e 

tratamento com 3x Ringer lactato (3RL), terlipressina (Terli) e solução salina 

hipertônica (SSH). pHa: pH arterial; HCO3: concentração plasmática de 

bicarbonato. Os parâmetros foram avaliados antes do choque hemorrágico (Basal), 

após 30 minutos com pressão arterial média de 40 mmHg (Choque) e 5 (T5), 30 

(T30), 60 (T60), 90 (T90) e 120 (T120) minutos após o choque hemorrágico. Dados 

expressos como média ± SE. * p < 0,05 vs. grupo Sham; † p < 0,05 vs. grupo Hemo; ‡ 

p < 0,05 vs. Grupo 3RL 

Os níveis de Hb e Na+ foram significativamente mais baixos de T5 a T120 no 

grupo 3RL comparado ao Sham (p < 0,05) (Figura 8 e Tabela 3). No grupo SSH, os 

níveis de Na+ foram significativamente maiores de T5 a T120 que o nos grupos 

Hemo e Sham. 



RESULTADOS - 44 

 

 

Figura 8 - Alterações na concentração de hemoglobina plasmática causadas pelo choque 

hemorrágico e tratamento com 3x Ringer lactato (3RL), terlipressina (Terli) e 

solução salina hipertônica (SSH). Hb: concentração plasmática de hemoglobina. A 

variável foi avaliada antes do choque hemorrágico (Basal), após 30 minutos com 

pressão arterial média de 40 mmHg (Choque) e 5 (T5), 30 (T30), 60 (T60), 90 (T90) e 

120 (T120) minutos após o choque hemorrágico. Dados expressos como média ± SE. 

* p < 0,05 vs. grupo Sham; † p < 0,05 vs. grupo Hemo 

Tabela 3 - Concentrações plasmáticas de íons potássio e sódio em suínos 

submetidos ao choque hemorrágico e tratados com solução de Ringer 

lactato, terlipressina e solução salina hipertônica (média ± SD) 

 Basal Choque 
Minutos após tratamento 

 
5 30 60 90 120 

K
+
 (mmoL/L) 

      Sham 4,4±0,3 4,3±0,0 4,0±0,1 4,3±0,1 4,4±0,1 4,4±0,5 4,5±0,3 

Hemo 4,3±0,4 5,6±0,9* 5,2±0,9 5,7±0,9* 5,8±0,8* 6,0±0,6* 6,2±0,5* 

SSH 4.2±0,3 5,4±0,6* 5,4±1,4* 5,6±1,5* 6,3±1,5* 6,8±1,7* 6,8±1,7* 

3RL 3,9±0,2 5,8±1,5* 4,0±0,3† 4,4±0,4† 4,9±0,6*† 5,2±0,7* 5,1±1,1* 

Terli 4,2±0,2 5,3±0,5* 5,4±0,5* 5,0±0,5 5,2±0,5* 5,3±0,6* 5,5±0,7* 

Na
+ 

(mmoL/L) 

      Sham 140±1 140±0 142±1 140±3 141±1 139±3 139±1 

Hemo 139±3 137±2 137±3 137±2 137±2 137±2 136±2 

SSH 139±2 136±3 151±4*† 148±4*† 147±5*† 146±6*† 147±7*† 

3RL 141±2 138±4 137±3* 137±3* 136±2* 135±3* 135±2* 

Terli 140±3 139±3 137±2 138±3 138±3 139±3 139±5 

K+: concentração plasmática de íons potássio; Na+: concentração plasmática de íons sódio. Hemo: grupo que 

não recebeu tratamento após o choque hemorrágico. 3RL: grupo tratado com 3x Ringer lactato. Terli: grupo 

tratado com terlipressina; SSH: grupo tratado com solução salina hipertônica. Estas variáveis foram avaliados 

antes do choque hemorrágico (Basal), após 30 minutos com pressão arterial média de 40 mmHg (Choque) e 5 

(T5), 30 (T30), 60 (T60), 90 (T90) e 120 (T120) minutos após o choque hemorrágico. Dados expressos como 

média ± SE. * p < 0,05 vs. grupo Sham; † p < 0,05 vs. grupo Hemo 
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4.2.3 Parâmetros de neuromonitoração  

A PbtO2 foi restaurada pela terlipressina e RL, mas apenas a terlipressina 

recuperou a PPC após o choque hemorrágico 

O grupo Sham não apresentou diferenças significativas na PIC, PPC e PbtO2 

durante o estudo. A PIC, PPC e PbtO2 foi significativamente menor do choque até 

T120 no grupo Hemo em relação ao Sham (p < 0,05) (Figura 9). A administração de 

SSH foi seguida por um aumento na PPC em T5 e na PbtO2 em T5 e T30 em relação 

ao Sham (p < 0,05). Ambos os tratamentos com 3RL e Terli foram seguidos por um 

aumento significativo na PPC comparado ao grupo Hemo (p < 0,01), resultando em 

valores não significativamente diferentes do grupo Sham. A PIC no grupo SSH foi 

significativamente menor de T5 a T120 em relação ao Sham (p < 0,05). O grupo 3RL 

apresentou o maior aumento na PIC entre os grupos, observado de T5 a T120 (Sham, 

p < 0,05; grupo Hemo, p < 0,001; grupo SSH, p < 0,001; grupo Terli, p < 0,001). O 

grupo Terli não apresentou diferenças significativas na PIC de T30 a T120 

comparado ao Sham. Os tratamentos com 3RL e Terli recuperaram a PbtO2 para 

valores não significativamente diferentes do Sham. Não houve diferenças 

significativas na temperatura cerebral ao longo do estudo e na comparação entre 

grupos (Sham: 37,5 - 38,1 °C; Hemo: 37,7 - 38,9 °C; SSH: 37,6 - 38,8 °C; 3RL: 37,6 

- 38,4°C; Terli: 37,6 - 39,0°C). 
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Figura 9 - Alterações nos parâmetros de neuromonitoração causadas pelo choque hemorrágico 

e tratamento com 3x Ringer lactato (3RL), terlipressina (Terli) e solução salina 

hipertônica (SSH). PbtO2: pressão de oxigênio no tecido cerebral. Os parâmetros 

foram avaliados antes do choque hemorrágico (Basal), após 30 minutos com pressão 

arterial média de 40 mmHg (Choque) e 5 (T5), 30 (T30), 60 (T60), 90 (T90) e 120 

(T120) minutos após o choque hemorrágico. Dados expressos como média ± SE. * p 

< 0,05 vs. grupo Sham; † p < 0,05 vs. grupo Hemo; ‡ p < 0,05 vs. Grupo 3RL 

4.2.4 Líquido cefalorraquidiano 

No grupo Hemo, houve um aumento significativo na concentração de lactato 

de T30 a T120 em relação ao basal (p < 0,05). Houve um aumento significativo nos 

níveis de lactato, K+ e Na+ no LCR de T5 a T120 no grupo SSH em relação ao 

momento basal (p < 0.05). No grupo 3RL, houve uma redução significativa de Na+ 

de T60 a T120 em relação ao basal (p < 0,05). Não houve alterações significativas 

nas outras variáveis do LCR em nenhum dos grupos (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Variáveis liquóricas dos suínos submetidos ao choque hemorrágico 

sem tratamento e após tratamento com solução salina hipertônica, 

Ringer lactato e terlipressina 

 Basal Choque 
Tratamento 

 
30 min 60 min 90 min 120 min 

pH 
                  

Hemo 7,29 ± 0,06 7,27 ± 0,03 7,26 ± 0,05 7,31 ± 0,15 7,25 ± 0,04 7,30 ± 0,15 

SSH 7,30 ± 0,07 7,27 ± 0,06 7,23 ± 0,04 7,24 ± 0,04 7,23 ± 0,04 7,24 ± 0,11 

3RL 7,28 ± 0,05 7,28 ± 0,05 7,29 ± 0,04 7,27 ± 0,05 7,26 ± 0,06 7,24 ± 0,06 

Terli 7,29 ± 0,03 7,28 ± 0,04 7,26 ± 0,09 7,23 ± 0,04 7,22 ± 0,04 7,21 ± 0,04 

PCO2 (mmHg) 

Hemo 49 ± 5 50 ± 3 51 ± 7 48 ± 14 53 ± 7 48 ± 14 

SSH 49 ± 6 50 ± 5 54 ± 3 50 ± 8 55 ± 6 54 ± 11 

3RL 51 ± 6 50 ± 5 47 ± 5 46 ± 9 48 ± 5 50 ± 4 

Terli 50 ± 5 52 ± 6 54 ± 8 59 ± 5 58 ± 7 58 ± 5 

PO2/FiO2 

Hemo 282 ± 24 249 ± 46 284 ± 69 296 ± 86 280 ± 74 298 ± 80 

SSH 241 ± 38 248 ± 86 262 ± 29 272 ± 43 250 ± 36 257 ± 51 

3RL 254 ± 69 259 ± 34 275 ± 43 285 ± 43 271 ± 41 263 ± 43 

Terli 283 ± 40 272 ± 24 310 ± 42 302 ± 38 271 ± 77 263 ± 71 

SO (%) 
                 

Hemo 97 ± 1 95 ± 7 95 ± 7 96 ± 7 95 ± 7 96 ± 7 

SSH 95 ± 2 97 ± 1 96 ± 1 96 ± 1 94 ± 4 94 ± 3 

3RL 94 ± 8 96 ± 2 97 ± 2 96 ± 2 96 ± 2 96 ± 2 

Terli 97 ± 1 96 ± 1 97 ± 1 97 ± 2 96 ± 3 95 ± 4 

HCO3
-
 (mmoL/L) 

Hemo 21,1 ± 1,5 21,0 ± 1,5 20,8 ± 1,5 20,8 ± 1,6 21,0 ± 1,4 20,9 ± 1,2 

SSH 23,0 ± 1,7 21,6 ± 2,9 21,7 ± 2,0 21,3 ± 1,6 21,3 ± 2,0 21,2 ± 2,0 

3RL 22,3 ± 1,6 22,0 ± 1,2 21,0 ± 1,3 18,9 ± 6,2 20,4 ± 1,6 20,4 ± 1,8 

Terli 22,7 ± 2,4 23,0 ± 1,7 22,6 ± 1,9 22,3 ± 1,6 21,9 ± 1,6 21,5 ± 1,5 

BE (mmoL/L) 

Hemo -5,0 ± 2,1 -5,3 ± 1,8 -5,5 ± 1,9 -4,5 ± 2,9 -5,7 ± 1,3 -4,6 ± 3,2 

SSH -3,4 ± 2,1 -4,4 ± 3,8 -5,1 ± 2,5 -5,3 ± 2,2 -5,5 ± 2,4 -5,5 ± 3,9 

3RL -4,7 ± 2,3 -4,0 ± 1,7 -4,9 ± 1,6 -5,6 ± 1,7 -5,9 ± 2,2 -6,3 ± 2,6 

Terli -3,0 ± 1,8 -2,9 ± 1,8 -3,2 ± 2,9 -4,2 ± 1,4 -4,8 ± 1,3 -5,1 ± 1,4 

Lactato (mmoL/L) 

Hemo 2,3 ± 0,3 2,7 ± 0,3 3,1 ± 0,7 3,2 ± 0,7* 3,2 ± 0,7* 3,4 ± 0,7* 

SSH 2,0 ± 0,4 2,7 ± 0,8 3,6 ± 1,3* 4,0 ± 1,4* 4,2 ± 1,7* 4,4 ± 2,2* 

3RL 2,1 ± 0,2 2,6 ± 0,2 3,4 ± 0,8* 3,7 ± 1,0* 4,2 ± 1,3* 4,5 ± 1,6* 

Terli 2,1 ± 0,3 2,4 ± 0,4 2,9 ± 0,8 3,2 ± 0,9* 3,6 ± 1,1* 3,8 ± 1,3* 

               
Continua 

 
 
 
 
 
 



RESULTADOS - 48 

 

               
Conclusão 

 Basal Choque 
Tratamento 

 
30 min 60 min 90 min 120 min 

K
+
 (mmoL/L) 

Hemo 2,9 ± 0,1 2,9 ± 0,2 3,0 ± 0,2 3,0 ± 0,2 3,1 ± 0,1 3,2 ± 0,3* 

SSH 2,9 ± 0,1 3,0 ± 0,2 3,4 ± 0,4*† 3,4 ± 0,4*† 3,3 ± 0,3*† 3,4 ± 0,5* 

3RL 2,9 ± 0,3 2,9 ± 0,1 2,8 ± 0,1 2,9 ± 0,2 2,9 ± 0,2 3,0 ± 0,3 

Terli 2,8 ± 0,2 2,8 ± 0,1 3,0 ± 0,1 3,0 ± 0,1 3,1 ± 0,2* 3,1 ± 0,2* 

Na
+ 

(mmoL/L) 

Hemo 139 ± 2 139 ± 2 140 ± 2 140 ± 2 140 ± 1 139 ± 3 

SSH 139 ± 2 139 ± 2 144 ± 3*† 144 ± 3*† 145 ± 4*† 145 ± 3*† 

3RL 141 ± 2 140 ± 2 140 ± 2 139 ± 3* 138 ± 2* 138 ± 2* 

Terli 140 ± 2 140 ± 2 141 ± 2 141 ± 2 141 ± 2 141 ± 2 

PCO2: pressão parcial de dióxido de carbono no liquor; PO2/FiO2: relação entre pressão parcial de oxigênio no 

liquor e fração inspirada de oxigênio; HCO3-: concentração liquórica de bicarbonato; BE: excesso de base; 

lactato: concentração liquórica de lactato; K+: concentração liquórica de íons potássio; Na+: concentração 

liquórica de íons sódio. *dentro do mesmo grupo, difere significativamente do valor basal. †dentro do mesmo 

momento experimental, difere significativamente do grupo Hemo. 

4.2.5 Western blotting e TBARS 

O estudo de tecidos por western blotting foi realizado utilizando-se amostras 

de todos os grupos do modelo suíno, exceto do grupo SSH, que não demonstrou 

reduzir a mortalidade na fase in vivo. As amostras foram coletadas ao final do 

experimento, sendo este aos 60 ou 120 minutos após o choque hemorrágico. 

4.2.5.1 Expressão cerebral do transportador de água aquaporina 4 (AQP4) 

Apenas a terlipressina reverteu o aumento na expressão de AQP4 induzido pelo 

choque hemorrágico 

O imunoblotting semiquantitativo revelou que aos 60 minutos após o choque, 

o grupo Hemo apresentou um aumento significativo na expressão de AQP4 (179 ± 

12% do Sham; p = 0,0086), o qual não foi revertido pelo tratamento com 3RL (196 ± 

8% do Sham; p = 0,0047), porém completamente restaurado pela terlipressina (125 ± 

6% do Sham; p = 0,0071) (Figura 10). Aos 120 minutos, entretanto, o grupo Hemo 
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(155 ± 34% do Sham) não apresentou diferenças significativas na expressão de 

AQP4 em relação ao Sham, porém observou-se uma regulação positiva significativa 

de AQP4 no grupo 3RL (217 ± 37% do Sham; p = 0,0084), a qual foi 

significativamente maior que no grupo Terli (117 ± 19% do Sham; p = 0,0169). 

 

Figura 10 - Análise densitométrica da expressão de Aquaporina 4 (AQP4) e immunoblotting 

semiquantitativo de frações de membrana preparadas a partir de amostras 

cerebrais de suínos Sham, submetidos ao choque hemorrágico e não tratados 

(Hemo) e tratados com Ringer lactato (3RL) ou terlipressina (Terli). Os immunoblots 

reagiram com anti-AQP4, revelando uma banda de 34 kDa. Dados expressos em 

média ± SE. * p < 0,05 vs. Sham; † p < 0,05 vs. grupo Hemo; ‡ p < 0,05 vs. grupo 

3RL 
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4.2.5.2 Expressão cerebral do co-transportador Na-K-2Cl (NKCC1) 

Houve uma regulação positiva na expressão do NKCC1 após 120 min do choque 

hemorrágico, a qual foi revertida pelo RL e terlipressina 

Não houve alterações significativas na expressão de NKCC1 em nenhum 

grupo aos 60 minutos após o choque. Entretanto, aos 120 minutos após o choque, 

houve aumento significativo na expressão de NKCC1 no gupo Hemo (237 ± 47% do 

Sham, p = 0,0234). Neste mesmo momento, nos grupos 3RL e Terli, a expressão de 

NKCC1 não foi significativamente diferente do Sham, porém apenas o grupo Terli 

apresentou expressão de NKCC1 significativamente menor que o grupo Hemo (100 

± 1% do Sham, p = 0,0270) (Figura 11). 

 

Figura 11 - Análise densitométrica da expressão do co-transportador de sódio-potássio-cloro 1 

(NKCC1) e immunoblotting semiquantitativo de frações de membrana preparadas a 

partir de amostras cerebrais de suínos Sham, submetidos ao choque hemorrágico e 

não tratados (Hemo) e tratados com Ringer lactato (3RL) ou terlipressina (Terli). Os 

immunoblots reagiram com anti-NKCC1, revelando uma banda de 135-170 kDa. 

Dados expressos em média ± SE. * p < 0,05 vs. Sham; † p < 0,05 vs. grupo Hemo 
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4.2.5.3 Expressão cerebral de superóxido dismutase dependente de manganês 

(MnSOD) e concentração de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) 

Apenas a terlipressina reverteu o aumento nos marcadores de estresse oxidativo 

induzido pelo choque hemorrágico aos 120 minutos 

Aos 60 minutos após o choque, os animais tratados com 3RL apresentaram as 

maiores expressões de MnSOD (245 ± 11% do Sham; p < 0,0001), enquanto não 

foram observadas alterações significativas na expressão deste marcador nos outros 

grupos neste momento de avaliação (grupo Hemo 157 ± 10% do Sham e grupo Terli 

125 ± 5% do Sham). Aos 120 minutos após o choque, a expressão de MnSOD foi 

significativamente mais alta nos grupos Hemo (237 ± 14% do Sham; p = 0,0081) e 

3RL (244 ± 9% do Sham; p = 0,0009), e foi restaurada no grupo Terli (105 ± 16% do 

Sham) (Figura 12). 
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Figura 12 - Alterações nos níveis de substâncias (a) reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e 

(b) na expressão de superóxido dismutase dependente de manganês (MnSOD) de 

amostras cerebrais de suínos Sham, submetidos ao choque hemorrágico e que não 

receberam tratamento (Hemo) e que receberam tratamento com Ringer lactato 

(3RL) ou terlipressina (Terli). Os immunoblots reagiram com anti-MnSod, revelando 

uma banda de 24 kDa. Dados expressos em média ± SE. * p < 0,05 vs. Sham; † p < 

0,05 vs. grupo Hemo; ‡ p < 0,05 vs. grupo 3RL 
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Não houve diferença significativa nos níveis de TBARS em nenhum dos 

grupos experimentais aos 60 minutos após o choque em relação ao Sham. Entretanto, 

aos 120 minutos após o choque, os níveis de TBARS foram significativamente 

maiores nos grupos Hemo (0,38 ± 0,05 nmol/mg de proteína; p = 0,0013) e 3RL 

(0,31 ± 0,10 nmol/mg de proteína; p = 0,0167), mas não no grupo Terli (0,14 ± 0,01 

nmol/mg de proteína), comparados ao Sham (0,03 ± 0,01 nmol/mg de proteína). Os 

níveis de TBARS aos 120 minutos no grupo TERLI foram significativamente 

menores que nos grupos Hemo (p < 0,0001) e 3RL (p = 0,0394) (Figura 12). 

4.2.5.4 Expressão cerebral de proteínas anti e pró-apoptóticas Bcl-x e Bax 

Apenas a terlipressina reverteu a diminuição na relação Bcl-x/Bax induzida pelo 

choque hemorrágico 

A proteína anti-apoptótica Bcl-x foi regulada positivamente aos 60 e 120 

minutos após o choque no grupo Terli (197 ± 17% do Sham, p = 0,0038; 261 ± 48% 

do Sham, p = 0,0033, respectivamente), mas não nos grupos Hemo (122 ± 6% do 

Sham e 32 ± 8% do Sham, respectivamente) e 3RL (92 ±7% do Sham e 67 ± 18% do 

Sham, respectivamente) (Figura 13). 



RESULTADOS - 54 

 

 

Figura 13 - Análise densitométrica da expressão das proteínas anti-apoptótica (a) Bcl-x e (b) 

pró-apoptótica Bax e immunoblotting semiquantitativo de frações de membrana 

preparadas a partir de amostras cerebrais de suínos Sham, submetidos ao choque 

hemorrágico e não tratados (Hemo) e tratados com Ringer lactato (3RL) ou 

terlipressina (Terli). Os immunoblots reagiram com anti-Bcl-x e anti-Bax, revelando 

bandas de 23 kDa e 26 kDa, respectivamente. Dados expressos em média ± SE. * p < 

0,05 vs. Sham; † p < 0,05 vs. grupo Hemo; ‡ p < 0,05 vs. grupo 3RL 
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A proteína pró-apoptótica Bax foi significativamente expressa aos 60 e 120 

minutos nos grupos Hemo (347 ± 46% do Sham, p = 0,0088; 190 ± 31% do Sham, p 

= 0,0154) e 3RL (339 ± 28% do Sham, p = 0,0021; 154 ± 16% do Sham, p = 

0,0129), os quais foram significativamente maiores que no grupo Terli (Figura 13). 

A relação Bcl-x/Bax diminuiu significativamente aos 60 minutos após o 

choque nos grupos Hemo (0,26 ± 0,03; p = 0,0002) e 3RL (0,20 ± 0,02; p < 0,0001) 

comparados ao Sham (1,00 ± 0,05). Nos momentos de avaliação correspondentes, os 

animais tratados com TERLI apresentaram uma relação Bcl-x/Bax (0,77 ± 0,19) 

significativamente maior que os grupos Hemo (p = 0,0393) e 3RL (p = 0,0235). Aos 

120 minutos após o choque, a relação Bcl-x/Bax foi significativamente maior que no 

grupo TERLI (2.40 ± 0,46) do que nos grupos Hemo (0,17 ± 0,05; p = 0,0098) e 3RL 

(0,40 ± 0,08; p = 0,0054), mas não em relação ao Sham (1,00 ± 0,44) (Figura 14). 

 

Figura 14 - Relação Bcl-x/Bax de suínos Sham, submetidos ao choque hemorrágico e não 

tratados (Hemo) e tratados com Ringer lactato (3RL) ou terlipressina (Terli). Dados 

expressos em média ± SE. * p < 0,05 vs. Sham; † p < 0,05 vs. grupo Hemo; ‡ p < 0,05 

vs. grupo 3RL 
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4.3 Resultados do Modelo Murino 

4.3.1 Pressão arterial média, concentração de dióxido de carbono no ar 

expirado, frequência respiratória e temperatura retal 

Não houve alterações significativas na temperatura retal em nenhum grupo 

experimental durante o estudo. A frequência respiratória diminuiu significativamente 

no choque em todos os grupos comparados ao Sham (p < 0,001). No grupo Hemo, 

não houve restauração deste parâmetro, enquanto nos grupos que receberam 

tratamento, houve recuperação da frequência respiratória até o final do estudo 

(Figura 15). 

A PAM diminuiu significativamente no choque em todos os grupos 

comparados ao Sham (p < 0,001). No grupo Hemo, a PAM foi significativamente 

menor de 5 a 120 minutos após o choque (29 - 38 mmHg) em relação ao Sham (102 - 

106 mmHg; p < 0,001). Aos 5 minutos após o choque, a PAM foi significativamente 

maior nos grupos que receberam tratamento em relação ao grupo Hemo (p < 0,001), 

mas não significativamente diferente do grupo Sham. Aos 60 e 120 minutos após o 

choque, a PAM em todos os grupos que receberam tratamento foi significativamente 

maior que no grupo Hemo (p < 0,001), mas significativamente menor que no grupo 

Sham (p < 0,001). Nestes momentos de avaliação, a PAM no grupo SSH foi 

significativamente menor que no Sham (p < 0,001) e não foi significativamente 

diferente do grupo Hemo (Figura 15). 

A ETCO2 diminuiu significativamente no choque em todos os grupos 

comparados ao Sham (p < 0,001). No grupo Hemo, a ETCO2 foi mantida mais baixa 

que no Sham até o final do estudo (p < 0,001). O tratamento com SSH, Terli, 

1RL+Terli e 3RL+Terli não resultaram em valores de ETCO2 significativamente 

maiores que o grupo Hemo. No grupo Terli, a ETCO2 foi significativamente maior 
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que no grupo Hemo aos 60 e 120 minutos após o choque (p < 0,05). A ETCO2 foi 

significativamente menor no grupo 3RL aos 60 e 120 minutos após o choque (2,5 - 

2,6 V%; p < 0,01), e no grupo 2RL+Terli aos 120 minutos (2,4 ± 0,2 V%; p < 0,01) 

comparado ao Sham (3,2 ± 0,1 V%), porém significativamente maior que no grupo 

Hemo (p < 0,001; Figura 15). 

 

Figura 15 - Alterações na (a) pressão arterial média e (b) pressão parcial de dióxido de carbon 

no ar expirado (ETCO2) induzidos pelo choque hemorrágico e tratamentos * p < 

0,05 vs Sham; † p < 0,05 vs Hemo 
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4.3.2 Alterações na densidade vascular cortical 

A terlipressina e 2RL+Terli recuperaram a redução na densidade vascular no 

córtex cerebral causada pelo choque hemorrágico 

 

Figura 16 - Vasculatura do córtex cerebral revelada pela administração intravenosa de FITC-

dextrano em ratos após 120 minutos do choque. (a) A densidade vascular total 

reflete a quantidade de vasos sanguíneos com fluxo. (b) Imagens confocais in vivo 

representativas da vasculatura cortical demonstradas pelo FITC-dextrano. O 

marcador foi administrado via intravenosa e, por isso, pode ser visualizado apenas 

em vasos sanguíneos apresentando um fluxo. (c) A fração da área com vasos 

sanguíneos representa a área relativa coberta pela fluorescência do FITC-dextrano. 

As imagens dos grupos Hemo, SSH, 3RL e 3RL+Terli apresentam notavelmente 

menos vasos que o Sham. As imagens dos ratos que receberam Terli e 2RL+Terli 

não apresentam diferenças significativas com o Sham. * p < 0,05 vs Sham; ** p< 0,01 

vs Sham; *** p < 0,001 vs Sham; 
†
 p < 0,05 vs Hemo; 

†† 
p < 0,01 vs Hemo; 

†††
 p <0,001 

vs Hemo 
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O choque hemorrágico resultou em uma diminuição significativa na 

densidade vascular total (0,05 ± 0,005 n/µm; p < 0,001) e fração relativa das áreas 

com vasos sanguíneos (37,87 ± 4,5%; p < 0,001) comparado ao Sham (0,17 ± 0,01 

n/µm e 82,33 ± 3,26%). Não foi observada diferenças significativas nestas variáveis 

após administração de SSH (0,09 ± 0,02 n/µm; p < 0,001 e 45,69 ± 2,07%; p < 0,01) 

e 3RL+Terli (0,07 ± 0,01 n/µm; p < 0,001 e 43,13 ± 2,32%; p < 0,001) comparados 

ao grupo Hemo (Figura 13). No grupo 3RL, observou-se uma menor densidade 

vascular total (0,08 ± 0,01 n/µm) e fração da área com vasos sanguíneos (43,12 ± 

4,09%) comparados ao Sham (p < 0,001), mas a densidade vascular total foi 

significativamente maior comparada aos animais Hemo (p < 0,05). Os tratamentos 

com Terli e 2RL+Terli resultaram em diferenças visíveis na densidade vascular total 

(0,14 ± 0,05 e 0,143 ± 0,01 n/µm, respectivamente; p < 0,001) e fração da área com 

vasos sanguíneos (66,24 ± 4,10% e 72,78 ± 3,05%, respectivamente; p < 0,001) 

comparados ao Hemo (Figura 16). 

4.3.3 Alterações nos níveis de oxigênio tecidual no córtex cerebral 

Todos os tratamentos reverteram os baixos níveis de oxigênio tecidual induzidos 

pelo choque hemorrágico 

A oxigenação tecidual próximo às veias diminuiu significativamente no grupo 

Hemo comparado ao Sham (p < 0.001), não havendo alterações significativas próximo 

às artérias. Todos os tratamentos resultaram um aumento significativo na oxigenação 

tecidual próximo às veias comparado ao grupo Hemo. Próximo às artérias, a 

oxigenação tecidual foi significativamente maior em T5, T60 e T120 no grupo 

2RL+Terli e em T60 e T120 no grupo 3RL comparados ao grupo Hemo (Figura 17). 
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Figura 17 - Alterações na fluorescência das probes sensíveis ao oxigênio de acordo com suas 

localizações em relação às veias e artérias. * p < 0,05 vs Sham; 
†
 p < 0,05 vs Hemo 

4.3.4 Alterações no potencial redox mitocondrial 

O choque hemorrágico resultou em redução no sinal de flavoproteínas, que foi 

revertida pela terlipressina e 2RL+Terli 

O choque hemorrágico induziu uma diminuição significativa no sinal das 

flavoproteínas endógenas em áreas adjacentes às veias no córtex cerebral, enquanto 

preservou o sinal próximo às artérias, resultando em halos periarteriais (Figura 18a). 

Este padrão foi refletido por uma queda significativa na relação 

perivenular:periarterial da fluorescência de flavoproteínas no choque, T5, T60 e 
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T120 no grupo Hemo (0,59 ± 0,03% do basal) comparado ao Sham (0,99 ± 0,01% do 

basal; p < 0,001; Figura 18b). 

Todos os grupos apresentaram halos periarteriais e redução significativa na 

relação perivenular: periarterial no choque em relação ao Sham (p < 0,05). Após o 

tratamento, houve um aumento significativo na relação perivenular: periarterial em 

todos os grupos comparados ao grupo Hemo. Entretanto, a administração de SSH, 

3RL e 3RL+Terli foi seguida por uma relação perivenular: periarterial 

significativamente menor em T60 e T120 (T120: 0,75 ± 0,06% do basal, p < 0,01; 

0,76 ± 0,05% do basal, p < 0,001; 0,74 ± 0,06% do basal, p < 0,001; 

respectivamente) em relação ao Sham. No grupo 1RL+Terli, os halos periarteriais 

foram significativamente diferentes do Sham apenas em T120 (0,82 ± 0,04 % do 

basal; p < 0,05; Figura 18a). As relações perivenular: periarterial em T5, T60 e T120 

nos grupos Terli e 2RL+Terli não foram significativamente diferentes do Sham 

(T120: 0,87 ± 0,05 e 0,92 ± 0,05% do basal, respectivamente; Figura 18b). 
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Figura 18 - Alterações na fluorescência de flavoproteínas endógenas induzidas pelo choque 

hemorrágico e tratamentos. (a) Imagens confocais do córtex cerebral de ratos 

mostrando mitocôndrias reveladas pela fluorescência intrínseca de flavorproteínas 

endógenas oxidadas (verde). (b) Alterações na relação perivenular:periarterial da 

fluorescência de flavoproteínas endógenas durante o estudo. * p < 0,05 vs Sham; † p 

< 0,05 vs Hemo 
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4.3.5 Alterações no marcador TMRM 

A terlipressina, 1RL+Terli e 2RL+Terli reverteram a disfunção no potencial de 

membrana mitocondrial induzida pelo choque hemorrágico no córtex cerebral  

O potencial de membrana mitocondrial próximo às veias, mas não aquele 

próximo às artérias, foi substancialmente reduzido em resposta ao choque 

hemorrágico, levando a um padrão de brilho ao redor de artérias semelhante ao 

observado para a fluorescência de flavoproteínas (Figura 19). Este padrão foi 

caracterizado por uma diminuição na relação perivenular:periarterial de TMRM no 

grupo Hemo comparado ao grupo Sham (0,28 ± 0,08 vs 0,97 ± 0,22; p < 0,001). 

 

Figura 19 - Imagens confocais in vivo mostrando mitocôndrias reveladas por TMRM no córtex 

cerebral de ratos após choque hemorrágico (Hemo) e tratamento com solução salina 

hipertônica (SSH), Ringer lactato 3x volume de sangue removido (3RL), 

terlipressina (Terli), terlipressina + Ringer lactato 1x (1RL+Terli), 2x (2RL+Terli) e 

3x (3RL+Terli) volume de sangue removido. A fluorescência do TMRM é expressa 

apenas em mitocôndrias com potencial de membrana. No grupo Hemo, as 

mitocôndrias não apresentavam potencial de membrana, exceto em regiões próximo 

às artérias, resultando na formação de halos de periarteriais de TMRM. Um padrão 

notável foi observado nos ratos tratados com SSH, 3RL e 3RL+Terli. Os grupos 

Terli, 1RL+Terli e 2RL+Terli não apresentaram uma redução na relação 

perivenular:periarterial e, portanto halos de TMRM próximo às artérias que fossem 

significativamente diferentes do Sham. * p < 0,05 vs Sham; † p < 0,05 vs Hemo 



RESULTADOS - 64 

 

Os tratamentos com SSH (0,54 ± 0,09; p < 0,05) 3RL (0,39 ± 0,14; p < 0,001) 

e 3RL+Terli (0,34 ± 0,01; p < 0,001) não promoveram diferenças significativas em 

relação ao grupo Hemo, resultando em uma relação perivenular: periarterial de 

TMRM significativamente menor que no Sham (Figura 19). Os animais tratados com 

Terli (0,98 ± 0,31), 1RL+Terli (0,76 ± 0,22) e 2RL+Terli (0,71 ± 0,04) apresentaram 

diferenças significativas na relação perivenular: periarterial de TMRM em relação ao 

grupo Hemo (p < 0,001; p < 0,01; p < 0,01, respectivamente), sem diferenças 

significativas comparados ao Sham. 

4.3.6 Alterações eletrofisiológicas 

Apenas a terlipressina, 1RL+Terli e 2RL+Terli recuperaram a atividade 

eletrocortical cerebral reduzida pelo choque hemorrágico. Nenhum tratamento 

recuperou o sinal eletromiográfico. O potencial de dorso medular não foi alterado 

pelo choque hemorrágico. 

Os valores basais para latência do pico e amplitude pico-a-pico do PES, 

potencial de dorso medular e EMG estão apresentados na Tabela 5. A amplitude pico-

a-pico do PES diminuiu significativamente no choque em todos os grupos comparados 

ao Sham (p < 0,001). Esta variável foi significativamente menor em T5, T60 e T120 no 

grupo Hemo em relação ao Sham (p < 0,001). A amplitude pico-a-pico do PES foi 

significativamente maior no grupo Terli em T60 (57 ± 15% do basal; p < 0,05) e nos 

grupos 1RL+Terli e 2RL+Terli em T60 (71 ± 15 e 89 ± 15% do basal, 

respectivamente; p < 0,001) e T120 (73 ± 13 e 95 ± 12 % do basal, respectivamente; p 

< 0,001) em relação ao grupo Hemo (28 ± 8 % do basal em T60; 27 ± 8% do basal em 

T120). Nenhum outro tratamento foi seguido de uma amplitude pico-a-pico do PES 
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significativamente diferente do grupo Hemo, resultando em valores significativamente 

menores que o Sham (p < 0,001). A latência do pico positivo do PES não foi alterada 

em nenhum grupo durante o experimento (Figura 20). 

Tabela 5 - Valores basais (média ± SD) para latência do pico e amplitude pico-

a-pico do potencial evocado somatossensorial, potencial de dorso 

medular e eletromiografia de acordo com o grupo experimental 

 
Potencial evocado 

somatossensorail 

Potencial de 

dorso medular 
Eletromiografia 

Latência do pico positivo (msec) 

Sham 1,46 ± 0,17 0,54 ± 0,06 0,31 ± 0,03 

Hemo 1,21 ± 0,20 0,46 ± 0,06 0,33 ± 0,03 

SSH 1,63 ± 0,05 0,39 ± 0,02 0,30 ± 0,01 

3RL 1,85 ± 0,27 0,53 ± 0,07 0,31 ± 0,03 

Terli 1,72 ± 0,12 0,58 ± 0,09 0,28 ± 0,02 

3RL+terli 1,55 ± 0,03 0,39 ± 0,04 0,28 ± 0,01 

2RL+terli 1,70 ± 0,09 0,37 ± 0,01 0,24 ± 0,02 

3RL+terli 1,51 ± 0,06 0,47 ± 0,07 0,24 ± 0,02 

Amplitude pico-a-pico (mV) 

Sham 395 ± 36 220 ± 25 8.589 ± 702 

Hemo 371 ± 155 212 ± 49 8.406 ± 894 

SSH 327 ± 52 207 ± 40 8.930 ± 441 

3RL 350 ± 60 237 ± 63 9.838 ± 1.866 

Terli 397 ± 49 258 ± 50 9.026 ± 867 

3RL+terli 343 ± 70 207 ± 40 7.671 ± 1.008 

2RL+terli 386 ± 60 214 ± 44 9.604 ± 605 

3RL+terli 527 ± 61 176 ± 21 9.447 ± 175 
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Não houve alterações significativas na latência do pico amplitude pico-a-pico 

do potencial de dorso medular em nenhum grupo durante o estudo (Figura 20). 

 

Figura 20 - Alterações no potencial evocado somatossensorial, potencial de dorso medular e 

eletromiografia em resposta ao choque hemorrágico e tratamentos (média ± SD), * p 

< 0,05 vs Sham; † p < 0,05 vs Hemo 

A amplitude pico-a-pico do EMG foi significativamente menor no grupo 

Hemo no choque, T5, T60 e T120 em relação ao Sham (p < 0,001). Nenhum dos 

tratamentos foi seguido de diferenças significativs na amplitude pico-a-pico do EMG 

em relação ao grupo Hemo, resultando em valores significativamente menores que 

no Sham (p < 0,001) (Figura 20). A latência do pico do potencial eletromiográfico 

não se alterou significativamente em nenhum grupo ao longo do estudo. 
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4.3.7 Correlações 

Houve uma forte correlação positiva entre a PAM e as alterações nas 

fluorescências das flavoproteínas endógenas e TMRM, na densidade vascular total, 

na fração de área com vasos sanguíneos e no PES aos 120 minutos após o choque 

(Tabela 6). Em T120, as mudaças na fluorescência das probes sensíveis ao oxigênio 

próximas às veias apresentaram uma fraca, porém significativa correlação com a 

PAM (r
2
= 0,54; p < 0,05), e com as alterações na fluorescência de flavoproteínas (r

2
 

= 0,60; p < 0,05) e probes de oxigênio sensíveis ao oxigênio próximas às artérias (r
2
 

= 0,63; p < 0,05) (Tabela 6). 

Tabela 6 - Valores dos coeficientes r
2
 de correlação de Pearson 

 Flavoprot 
Densidade 

vascular 

Fração 

vascular 
PES TMRM 

Probe O2 

perivenu 

Probe 

O2 

periart 

PAM 0,84** 0,69* 0,78** 0,72** 0,5685* 0,54* 0,14 

Flavoprot  0,91*** 0,90*** 0,67* 0,712** 0,60* 0,28 

Densidade vascular   0,95*** 0,71** 0,8647*** 0,41 0,21 

Fração vascular    0,82** 0,8852*** 0,38 0,18 

PES     0,6015* 0,45 0,23 

TMRM      0,13 0,02 

Probe O2 periven       0,63* 

PAM: pressão arterial média; Flavoprot: fluorescência de flavoproteínas endógenas; Densidade vascular: 

densidade vascular total; Fração vascular: fração da área com vasos sanguíneos; PES: potencial evocado 

somatossensorial; TMRM: fluorescência do tetrametilrodamina metil éster; Probe O2 periven: fluorescência 

das microprobes sensíveis ao oxigênio próximas às veias; Probe O2 periart: fluorescência das microprobes 

sensíveis ao oxigênio próximas às artérias. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 

 

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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Os principais resultados do presente estudo indicaram que: (a) o cérebro não 

está protegido durante o choque hemorrágico, havendo diminuição na perfusão e 

oxigenação cerebral e alterações de mecanismos envolvendo vias que regulam o 

transporte de água e sódio, estresse oxidativo, apoptose, função mitocondrial e 

atividade eletrocortical cerebral; (b) a ressuscitação volêmica agressiva recupera a 

oxigenação, mas não a perfusão cerebral, não sendo capaz de reverter a disfunção 

mitocondrial e eletrocortical cerebral e o aumento nas expressões cerebrais de 

marcadores de água, estresse oxidativo e apoptose induzidos pelo choque 

hemorrágico; a adição de terlipressina a 3x RL não resulta em nenhum efeito 

predominante na recuperação de nenhuma dessas variáveis; (c) a ressuscitação com 

terlipressina, associada ou não a 1x ou 2x RL, restaura a perfusão e oxigenação 

cerebral, as quais estão associadas à recuperação da função mitocondrial e 

eletrocortical cerebral e à normalização na expressão de marcadores do transporte de 

água e sódio, estresse oxidativo e apoptose no cérebro; a terlipressina exerce efeito 

cerebral predominante sobre volumes de RL menores; (d) todos os tratamentos 

estudados diminuem a mortalidade, exceto a SSH, a qual falha em demonstrar um 

efeito protetor no cérebro nestes modelos de choque hemorrágico. 

O choque hemorrágico resultou em comprometimento dos parâmetros 

hemodinâmicos e de oxigenação sistêmica nos suínos, culminando em uma alta taxa 

de mortalidade. A marcante vasoconstrição sistêmica em resposta à perda de sangue 
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foi atribuída à tentativa de se recrutar volume sanguíneo periférico para preservação 

do FSC (Gutierrez et al., 2004). Entretanto, este mecanismo compensatório inicial 

não foi suficiente frente à redução da pressão arterial para valores abaixo do limiar 

de autorregulação cerebral, diminuindo substancialmente a perfusão e, 

consequentemente, a oxigenação neste órgão. A hipoperfusão cerebral foi seguida 

pelo aumento na expressão de proteínas nas junções oclusivas da barreira 

hematoencefálica, AQP4 e NKCC1, favorecendo o influxo celular de água e sódio, 

respectivamente, o que desempenha um importante papel no desenvolvimento de 

edema citotóxico em resposta à isquemia (Yan et al., 2001; Manley et al., 2000; 

Wallace et al., 2012; Papadopoulos e Verkman, 2007). De fato, a inadequada 

oxigenação cerebral no choque hemorrágico também foi descrita anteriormente pelo 

aumento na relação lactato-piruvato e redução do pH, mensurados por microdiálise 

intraparenquimatosa (Meybohm et al., 2006 e 2007; Nordström, 2010). Danos 

celulares permanentes podem ocorrer após apenas alguns minutos de hipóxia, 

podendo haver lesão cerebral mesmo durante reduções do aporte de oxigênio de 

menor magnitude (Krajewski et al., 1995). Assim, a lesão celular no cérebro também 

foi descrita por um elevado nível de glicerol em tecido cerebral (Meybohm et al., 

2007) e de S100b plasmático (Meybohm et al., 2008), logo no início da 

descompensação hemodinâmica após o choque hemorrágico. Entre os mecanismos 

de lesão celular associados à isquemia encontrados no presente estudo, pode-se citar 

o estresse oxidativo e apoptose. Em modelos de choque hemorrágico, a isquemia 

cerebral foi relacionada ao acúmulo de produtos da peroxidação lipídica no cérebro 

e, portanto, ao aumento na produção de ROS (Guven et al., 2002; Chen et al., 2013). 

Estes, por sua vez, exercem seus efeitos patofisiológicos pelo ataque direto de 
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lipídeos e proteínas nas membranas biológicas, podendo causar disfunção e morte 

celular apoptótica (Rushing e Britt, 2008). Apesar do aumento compensatório na 

expressão de MnSOD, este mecanismo de defesa antioxidante não foi suficiente para 

evitar a ativação da via intrínseca de apoptose, que pode ter sido também ativada pela 

hipóxia, resultando na redução da relação Bcl-x/Bax (Guven et al., 2002; Huang et 

al., 2012; Tsai et al., 2007; Chen et al., 2012). As proteínas Bcl-x e Bax 

desempenham um papel importante na determinação da sensibilidade relativa de 

subpopulações neuronais à isquemia e ROS para início da apoptose (Krajewski et al., 

1995; Mishra et al., 2006). 

No modelo murino, os resultados indicaram que a microcirculação cerebral 

não foi preservada durante o choque hemorrágico. Estes resultados sugeriram que os 

mecanismos relacionados com a disfunção microcirculatória periférica associada à 

hemorragia, tais como disfunção celular endotelial, edema intersticial e alterações de 

glicocálix também podem influenciar a microcirculação cerebral (Fang et al., 2006). 

Esta alteração provavelmente está relacionada à fase descompensatória do choque 

hemorrágico, uma vez que outros autores não observaram tais alterações ao 

induzirem uma hemorragia de menor gravidade (remoção de 25-35% do VSE, 

resultando em uma PAM >50 mmHg) (Wan et al., 2010). A forte correlação das 

alterações microcirculatórias com a PAM indicaram que, apesar dos mecanismos 

compensatórios serem capazes de preservar a microcirculação cerebral inicialmente 

durante a hemorragia, essa resposta provavelmente estaria restrita aos limites de 

pressão de autorregulação cerebral (Werner et al., 2005), assim como observado para 

a PPC no modelo porcino. A densidade numérica dos capilares cerebrais está 

altamente correlacionada à densidade e metabolismo neuronal, dada sua alta 
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demanda metabólica (Kasischke et al., 2011; Polesskaya et al., 2012). Isso sugere 

que a notável redução no número e área de superfície de capilares perfundidos no 

cérebro teve um grande impacto sobre a ocorrência de disfunção mitocondrial e 

eletrocortical após a hipotensão hemorrágica, corroborando com a forte correlação 

positiva entre estas três variáveis no presente estudo. De fato, uma vulnerabilidade 

espacial das mitocôndrias à redução no fluxo sanguíneo foi observada no presente 

estudo, em que a perda de função mitocondrial foi observada no córtex, exceto em 

regiões em proximidade imediata a arteríolas (Ida et al., 2014). Uma microcirculação 

viável é requerida para se assegurar o adequado transporte de oxigênio e nutrientes às 

células cerebrais (Lücker et al., 2014). Sendo assim, o comprometimento circulatório 

também reduz o aporte de outras fontes energéticas, tais como a glicose. A glicose é 

o substrato único utilizado pelo cérebro em seu metabolismo energético, pois é a 

única fonte de energia capaz de ser transportada através da barreira hematoencefálica 

em velocidade suficiente para atender o consumo energético cerebral (Nordström, 

2010). Inclusive por estas razões é que o choque associado à hipoxemia estagnante é 

potencialmente mais deletério ao metabolismo energético do que a hipoxemia grave 

associada a uma circulação adequada (Chaudry et al., 1976). Em condições de déficit 

de oxigênio e glicose, as mitocôndrias cerebrais passam então a produzir energia a 

partir de fontes anaeróbicas, as quais são menos eficientes que a fosforilação 

oxidativa para produção de ATP para manter a função celular (Erecińska e Silver, 

2001). A persistência deste déficit energético rapidamente leva à desregulação de 

bombas transportadoras de íons, principalmente de Na+, K+ e Ca+, resultando em 

perda da integridade de membranas celulares, edema citotóxico, inexcitabilidade e 

falência da atividade neuronal (Erecińska e Dagani, 1990; Silver e Erecińska, 1990). 
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De fato, alterações marcantes na atividade eletrocortical cerebral foram observadas 

em resposta à disfunção mitocondrial no presente estudo. Além disso, uma sequência 

de estudos anteriores demonstrou uma associação entre a disfunção eletrocortical e 

lesão cerebral isquêmica em resposta à hipotensão hemorrágica (Graham et al., 1979; 

Gregory et al., 1979; Mackenzie et al., 1979). Assim, foi demonstrado que as 

alterações na atividade eletrocortical cerebral durante a hipotensão sistêmica são 

capazes de diferenciar entre os animais que se recuperam sem dano cerebral, 

daqueles que desenvolvem lesões corticais (Meldrum e Brierley, 1969). Portanto, em 

conjunto, estas alterações indicam que a função mitocondrial está intimamente 

relacionada ao prognóstico do choque (Fullerton e Singer, 2011). 

A infusão de grandes volumes de RL resultou em recuperação hemodinâmica 

sistêmica, apesar de não restaurar os parâmetros de oxigenação. No cérebro, este 

tratamento foi seguido por uma discrepância entre a restauração da oxigenação, que 

não foi acompanhada por recuperação da PPC. Esta discrepância pode ser atribuída à 

diminuição na viscosidade sanguínea causada pela hemodiluição após a expansão 

volêmica intravascular que, apesar de algumas diferenças na PPC, poderia ter 

aumentado o FSC (Bouma e Muizelaar, 1990) explicando, portanto, os valores 

semelhantes de PbO2 entre os grupos 3RL e Terli. Isso porque a estabilidade do FSC 

é mantida pela plasticidade física de pequenas arteríolas e capilares sobre a RVC, 

assim como pelo diâmetro de grandes artérias, tais como carótida interna e vertebral 

e vasos intracranianos piais (Faraci e Heistad, 1990). Essa característica permite que 

a hemodiluição seja compensada por redução da RVC, possibilitando o aumento do 

FSC e, assim, compensação da queda de oxigênio tecidual (Euser e Cipolla, 2007); 

neste caso, é provável que a PPC tenha tido uma menor influência, dado que é uma 
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medida calculada e muitas vezes limitada às mensurações regionais da PIC. 

Entretanto, o FSC não foi mensurado no presente estudo e esta explicação permanece 

apenas especulativa. Além disso, o grau de hemodiluição alcançado não teria sido 

capaz de desencadear aumento compensatório do FSC (Rebel et al., 2001) e aumento 

na expressão cerebral de marcadores de apoptose (Frazilio et al., 2014). Uma 

explicação plausível para a discrepância entre o aumento da PIC e redução da PPC 

após reposição volêmica pode ser atribuída à passagem de fluido para o espaço 

intersticial (Cotton et al., 2006). Esta hipótese está alinhada ao aumento apenas 

transitório de ambas a PAM e PPC, mesmo após reposição de grande volume 

intravascular em modelo de choque fechado, acompanhado pelo aumento mantido da 

PIC. Esta explicação ainda é reforçada pela constituição relativamente hiposmolar do 

RL e pela redução dos níveis plasmáticos de Na+. Apesar desta queda não ter 

alcançado valores de hiponatremia, foi associada ao aumento na expressão cerebral 

de canais de água, um mecanismo compensatório para eliminar o excesso de fluido 

intersticial (Papadopoulos et al., 2004). Além disso, a hipervolemia aguda também 

está associada a alterações no glicocálix endotelial (Chappel et al., 2014) e aumento 

de marcadores inflamatórios (Lee et al., 2014), que também contribuem para o 

extravasamento de fluidos seguido de hipotensão. Um aumento no conteúdo de água 

cerebral justificaria o aumento na PIC que, por sua vez, é limitante para restauração 

da PPC. O aumento da pressão hidrostática ou qualquer forma de expansão 

extracelular e celular é um fator determinante para ocorrência de efeitos deletérios 

cerebrais. Isto porque se trata de um órgão contido pelo crânio, que não permite 

expansão cerebral sem aumento da PIC e, possivelmente, compressão e lesão celular 

(Erecińska e Silver, 2001). De fato, no grupo 3RL houve aumento na expressão 
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cerebral de marcadores mitocondriais de lesão celular pela via apoptótica intrínseca. 

Entretanto, apesar das evidências, não foi possível comprovar que a administração de 

grande volume de fluido foi a causadora da expressão cerebral exagerada dos 

marcadores de estresse oxidativo e apoptose após o choque hemorrágico. O fato é 

que, independente do(s) mecanismo(s) subjacente(s) à falha na recuperação completa 

da PPC, os marcadores de estresse oxidativo e apoptose foram expressos em excesso 

em animais tratados com 3RL. Possivelmente, a infusão de fluido carreou o excesso 

de ROS produzido durante o choque ao longo do tecido, iniciando uma lesão de 

reperfusão pós-isquêmica (Alam et al., 2004; Tsai et al., 2007; Exo et al., 2009; 

Aksu et al., 2012). As ROS regulam mecanismos através de vias inflamatórias que 

podem culminar na diminuição da resistência vascular (Rushing e Britti, 2008), 

permitindo um aumento no volume cerebral que também pode ter influenciado, em 

parte, a falha na recuperação da PPC no grupo 3RL. O mecanismo de lesão celular 

no cérebro por apoptose pode ter resultado da reperfusão pós-isquêmica (Tsai et al., 

2007), assim como da via isquêmica (Krajewski et al., 1995; Mishra et al., 2006) por 

compressão cerebral. As alterações na expressão de MnSOD, Bcl-x e Bax podem 

estar relacionadas à disfunção mitocondrial, uma vez que estas proteínas fazem parte 

da via antioxidante e apoptótica intrínseca mitocondrial, respectivamente. Sendo 

assim, uma vez que a lesão oxidativa pode ter causado também danos às proteínas 

mitocondriais, foi levantada a hipótese de disfunção mitocondrial. Ou seja, a elevada 

PbtO2 pode ter sido resultado de uma elevada disponibilidade de oxigênio tecidual, 

relacionada à incapacidade de utilização do mesmo pelas mitocôndrias disfuncionais. 

Os resultados no modelo murino corroboraram com os do modelo porcino e, 

além de também demonstrarem adequada oxigenação tecidual, foi possível 
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correlaciona-la à disfunção mitocondrial nos grupos tratados com grandes volumes 

de RL. Além disso, a disfunção mitocondrial pode levar à geração de ROS 

(Facchinetti et al., 1998), o que também estão alinhados aos resultados no modelo 

porcino. Considerando que as mitocôndrias são as principais consumidoras celulares 

de oxigênio (Kozlov et al., 2010), utilizando 90% do oxigênio celular disponível para 

cadeia respiratória (Jobsis et al., 1978), a incapacidade de realizar fosforilação 

oxidativa e, portanto, utilizar oxigênio, pode ter grande impacto sobre a 

disponibilidade tecidual deste gás. Assim como no modelo porcino, a pressão arterial 

foi recuperada apenas transitoriamente, confirmando a passagem de cristaloides 

isotônicos através de membranas capilares (Cotton et al., 2006). No cérebro, a 

redução na densidade numérica de vasos perfundidos foi atribuída ao edema e 

compressão cerebral. A disfunção mitocondrial provavelmente excedeu o 

comprometimento microcirculatório, o qual tende a reduzir a disponibilidade de 

oxigênio no tecido. A disfunção eletrocortical cerebral foi mantida mesmo após a 

ressuscitação volêmica agressiva, quando a PAM e a pressão de oxigênio tecidual 

foram recuperadas, corroborando com o fato de que a falência microcirculatória e 

mitocondrial desempenham um importante papel na ocorrência de encefalopatia 

associada ao choque hemorrágico. Os desarranjos no PES não foram associados a 

alterações no potencial de dorso medular, estando alinhado à hipótese de que a 

redução na atividade eletrocortical foi associada a uma alteração local, não 

relacionada à falência na transmissão elétrica através da medula espinhal. 

Na tentativa de se reduzir os efeitos cerebrais adversos da expansão volêmica, 

uma estratégia alternativa é a ressuscitação de baixo volume com a terlipressina. 

Entre os vasopressores estudados para proteção cerebral no choque hemorrágico, ela 
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é a que possui efeito vasoconstritor mais prolongado em receptores específicos para 

redistribuição do fluxo sanguíneo ao cérebro, e que pode ser administrada por uma 

única injeção em bolus, tornando-se um tratamento simples e prático para ser 

utilizado no período pré-hospitalar. Além disso, existem evidências em relatos de 

caso, descrevendo melhora da circulação cerebral após administração de terlipressina 

em pacientes com hipotensão arterial persistente e associada a outras alterações, tais 

como falência hepática aguda (Eefsen et al., 2007), TCE (Salluh et al., 2007) e 

choque séptico (Bradley et al., 2004). No presente estudo, a administração de 

terlipressina nos animais em choque hemorrágico resultou em uma recuperação 

sustentada da pressão arterial. A dose atual foi escolhida pelo efeito mais prolongado 

comparado à dose testada nos estudos pilotos e outros estudos publicados na 

literatura (Devlin et al., 2013; Bayram et al., 2012). Nos modelos animais de choque 

hemorrágico, a terlipressina diminui a mortalidade quando comparada à 

ressuscitação volêmica agressiva (Lee et al., 2014), a outros vasopressores 

(noradrenalina e adrenalina) (Cossu et al., 2014) e ao placebo (Bayram et al., 2012). 

Apesar da terlipressina restaurar a pressão arterial, ela pode comprometer ainda mais 

a perfusão tecidual e função orgânica, principalmente se administrada em fases 

iniciais do sangramento, quando os mecanismos hemodinâmicos compensatórios 

ainda são eficazes (Beloncle et al., 2013). Entretanto, seus benefícios podem ser 

explorados na utilização deste fármaco durante a fase irresponsiva à reposição 

volêmica e infusão de catecolaminas, em que demonstrou recuperar a pressão arterial 

e evitar o colapso cardiovascular no presente estudo. 

No modelo porcino, a terlipressina resultou em desfechos piores que o RL em 

relação às medidas hemodinâmicas sistêmicas, tais como IC, PCV, IRVS e IRVP, o 
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que pode explicar a morte de um animal no grupo Terli porcino. Apesar disso, a 

terlipressina diminuiu a mortalidade e resultou em desfechos cerebrais superiores ao 

RL. O efeito vasoconstritor da terlipressina, refletido pelo aumento na PAM e IRVS, 

impediram a recuperação do IC, mas provavelmente permitiram a redistribuição do 

fluxo sanguíneo para a circulação cerebral, resultando na restauração da perfusão e 

oxigenação neste órgão. Outra explicação para a recuperação na PPC é a maior 

PaCO2 em relação ao grupo Hemo. Uma vez que a PaCO2 tem uma correlação linear 

positiva com o FSC (Grubb et al., 1974), ela pode ter sido responsável por uma 

maior vasodilatação cerebral e, portanto, melhor perfusão que os animais não 

tratados. Entretanto, além dos efeitos indiretos, não ficou claro se a terlipressina 

também atuou diretamente via receptores de vasopressina V1 no cérebro (Manning et 

al., 2008), o que também poderia explicar a recuperação da PIC e, portanto, da PPC. 

Além disso, as expressões de ambas AQP4 e NKCC1 também foram restauradas em 

animais tratados com terlipressina, indicando a restauração da desregulação de água 

e sódio causada pelo choque hemorrágico. Apesar do aumento no IRVS, o fato do 

lactato, TeO2 e SvO2 não terem sido significativamente diferentes entre grupos 

sugere que a terlipressina não piorou a perfusão periférica em relação ao grupo 

Hemo. De fato, o BE foi menos negativo no grupo Terli. No cérebro, houve 

restauração da expressão de marcadores de estresse oxidativo e apoptose. A falta de 

detecção de produtos do estresse oxidativo pode ser apontada como uma medida 

falsamente negativa, em que as TBARS seriam detectadas uma vez que a volemia 

fosse restabelecida, causando dano celular. Entretanto, os marcadores de estresse 

oxidativo foram mensurados em amostras de tecido cerebral, não no plasma, visando 

detectar alterações locais e não sistêmicas. Além disso, se houve aumento cerebral de 
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estresse oxidativo associada à falha na circulação cerebral, então a PbtO2 não teria 

sido recuperada, a não ser que, assim como proposto no grupo 3RL porcino, as 

mitocôndrias fossem incapazes de utilizar oxigênio, permitindo um aumento na 

disponibilidade de oxigênio tecidual. Além disso, o dano oxidativo provavelmente 

estaria associado à inflamação, mas isso não corrobora com um estudo prévio que 

relatou um melhor perfil de citocinas em ratos tratados com terlipressina comparados 

ao RL (Lee et al., 2014). Apesar desta questão, o desfecho foi associado a um 

aumento na relação Bcl-x/Bax, sugerindo que se qualquer lesão oxidativa cerebral ou 

isquemia estivessem presentes, provavelmente não foram suficientemente graves 

para ativar a via apoptótica intrínseca (Tsai et al., 2007; Krajewski et al., 1995). 

Nos ratos, a terlipressina, associada ou não a pequenas quantidades de RL, 

recuperou a oxigenação cerebral e função mitocondrial. Estes resultados estão 

alinhados à hipótese de que o aumento da oxigenação cerebral no modelo porcino 

tenha sido causado pela recuperação da perfusão no cérebro e não por disfunção 

mitocondrial causada por estresse oxidativo. Além disso, estudos em neurônios 

corticais de ratos demonstraram que a geração de ROS e estresse oxidativo estão 

correlacionados à alteração no potencial de membrana mitocondrial durante a 

hipóxia (Abramov et al., 2007). As mitocôndrias são as principais fontes de ROS e, 

em resposta à hipóxia, geram um burst inicial de ROS, que é liberado com a 

despolarização mitocondrial. Quanto mais rápida a perda do potencial de membrana 

mitocondrial, mensurado pelo TMRM, maior a quantidade de ROS acumulada 

(Headrick et al., 2003; Liu et al., 2011). Assim, os resultados no modelo murino 

também sugerem que houve menor geração de ROS e estresse oxidativo nos grupos 

tratados com terlipressina comparados aos outros grupos. Ainda, este resultado teria 
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sido observado mesmo quando a terlipressina foi associada ao RL. Uma vez que a 

geração de ROS não foi mensurada diretamente no modelo murino, esta é uma 

explicação especulativa, apesar de estar alinhada aos resultados no modelo porcino. 

Além disso, o desfecho do tratamento com terlipressina foi associado à recuperação 

na atividade eletrocortical cerebral, sugerindo que, caso qualquer lesão oxidativa 

cerebral estivesse presente, ela provavelmente não teria sido suficientemente grave 

para desencadear disfunção celular cerebral nos animais deste grupo. 

Nos grupos murinos tratados com terlipressina, foi observada uma resposta 

bifásica da fluorescência das flavoproteínas, gerada pela ausência de seu sinal em 

resposta ao choque hemorrágico, seguida pela recuperação da fluorescência após o 

tratamento. Este resultado foi semelhante ao obtido pela indução e reversão da 

hipóxia, respectivamente, através da manipulação da fração inspirada de oxigênio, 

mesmo sem comprometimento cardiovascular (Nair et al., 1975; Kasischke et al., 

2011; Polesskaya et al., 2012). Estes resultados demonstraram a imediata 

responsividade da função mitocondrial frente às manipulações de oxigênio, 

confirmando a recuperação da oxigenação pela restauração do suprimento sanguíneo 

nos grupos tratados com terlipressina. Além disso, as delimitações da fluorescência 

das flavoproteínas e, portanto, dos limites da difusão de oxigênio no tecido a partir 

da microcirculação cortical e as áreas de hipóxia cortical, indicaram a contribuição 

microrregional do suprimento de oxigênio pelas artérias (Kasischke et al., 2011). 

Sendo assim, os resultados indicaram que áreas mais distantes das artérias são mais 

vulneráveis e as primeiras a se tornarem hipóxicas, após redução do suprimento 

vascular de oxigênio (Polesskaya et al., 2012); e que, ao recuperar a função 

mitocondrial nestas áreas vulneráveis, os efeitos vasculares da terlipressina no 
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cérebro provavelmente não ocorrem apenas via receptores V1 nas artérias, havendo 

provavelmente, o envolvimento dos receptores V1 mesentéricos e renais para 

redistribuição do fluxo sanguíneo ao cérebro. 

Os efeitos cerebrais da terlipressina foram predominantes sobre os do RL 

quando associados, porém, esta relação foi invertida ao se associar a terlipressina a 3x 

RL. A associação da terlipressina a 2x RL apresentou uma tendência a reduzir a 

mortalidade em comparação com a terlipressina isolada ou associada à 1x RL. Apesar 

de não haver diferença significativa, esta foi a proporção de RL que apresentou os 

melhores benefícios cerebrais e hemodinâmicos, indicando que a adição da 

terlipressina é capaz de reduzir o volume de RL necessário para ressuscitação e, assim, 

diminuir os efeitos adversos da reposição volêmica agressiva. Ainda em relação aos 

tratamentos, no modelo murino, nenhum deles recuperou a atividade eletromiográfica, 

o que está alinhado com a falha em recuperar a oxigenação periférica em todos os 

grupos no modelo porcino. Além disso, o potencial de dorso medular não foi alterado 

em nenhum grupo, sugerindo que a medula espinhal está mais protegida que o córtex 

cerebral no choque hemorrágico (Kudo et al., 2006). Este resultado também indica que 

as alterações no PES foram relacionadas a alterações cerebrais e não por 

comprometimento da transmissão medular (Gregory et al., 1979). 

A SSH não promoveu melhora em nenhum dos modelos. Todos os 

tratamentos foram capazes de reduzir a mortalidade em ambos os modelos 

experimentais, exceto a SSH 7,5%. Apesar dos modelos de hemorragia terem 

demonstrando a eficácia da ressuscitação hipertônica de baixo volume sobre a 

estabilidade hemodinâmica (Chiara et al., 2003), tais efeitos não foram observados 

no atual estudo. Este resultado foi associado à falha em sustentar a recuperação 
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hemodinâmica e, portanto, de manter a autorregulação do FSC. A vantagem da 

ressuscitação de baixo volume com SSH sobre os fluidos isotônicos padrões é que a 

solução hipertônica pode restaurar a PPC sem aumentar a PIC (Pinto et al.. 2006). De 

fato, este efeito foi observado no modelo porcino, porém foi transitório e fugaz, 

sendo perdido em menos de 30 minutos. No modelo porcino, apesar do aumento da 

volemia por aumento da hiperosmolaridade, este mecanismo também resultou em 

aumento nos níveis de Na+ plasmático e no LCR. Uma vez que estes valores não 

terem sido característicos de hipernatremia, a falha na recuperação da PPC e PbtO2 

provavelmente teve mais influência do comprometimento hemodinâmico. Estes 

resultados foram atribuídos ao fato de que outros estudos utilizaram doses maiores 

(Pinto et al., 2006), resultando em maior reposição volêmica, e/ou associaram à 

solução hiperoncótica (Cavus et al., 2009), contribuindo para um efeito 

cardiovascular mais sustentado. Outra hipótese é a do papel das prostaglandinas 

produzidas pelo efeito inflamatório da SSH, que podem comprometer a vasodilatação 

cerebral induzida por receptores de angiotensina II, capaz de compensar a redução no 

aporte de oxigênio ao cérebro (Baranov e Armstead, 2002). Ainda, muitos dos efeitos 

neuroprotetores da SSH são observados em modelos de TCE, onde a 

imunomodulação e a ativação endotelial desempenham um maior impacto (Rhind et 

al., 2010) comparado à hipotensão hipóxica sem TCE. No modelo murino, também 

não foi observado proteção microvascular cerebral, o que está alinhado à falha na 

recuperação da PPC nos suínos. Uma das explicações para este resultado é o fato de 

que a densidade vascular foi avaliada apenas em animais sobreviventes ao final do 

estudo, o que significa dois ratos no grupo SSH. Além do fato de que apresentar 

apenas dois animais sobreviventes já representar um desfecho ruim, a função 
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mitocondrial não foi restaurada, mesmo durante o breve período inicial após a 

administração de SSH, quando a pressão arterial foi recuperada. A disfunção 

microcirculatória e mitocondrial foi correlacionada à redução na atividade 

eletrocortical e as possíveis explicações para este resultado é o desequilíbrio 

eletrolítico causado pelo aumento na concentração de sódio e desidratação celular. 

Isso está de acordo com um estudo anterior que apresentou um bom desfecho após o 

tratamento com SSH, ao utilizar a reposição volêmica baseada na carga de sódio para 

ressuscitação como a meta fisiológica (Chiara et al., 2003). 

Algumas limitações deste estudo devem ser citadas: 

a) O curto período de observação, uma vez que o experimento foi delineado 

para se determinar os efeitos cerebrais iniciais durante os cuidados pré-hospitalares, 

ao invés de se determinar os desfechos neurológicos funcionais de longo prazo ou 

correlacionar com achados de histopatologia cerebral. 

b) A mensuração da oxigenação cerebral, assim como o estudo de 

microscopia confocal in vivo, foram avaliados regionalmente, podendo subestimar a 

isquemia global causada por uma distribuição heterogênea de oxigênio tecidual em 

relação à região cerebral analisada. 

c) O fluxo sanguíneo cerebral não foi mensurado, pois o estudo se propôs 

avaliar alterações na pressão de perfusão e oxigenação cerebral. 

d) Apesar da possibilidade dos anestésicos utilizados exercerem efeitos 

protetores cerebrais e apresentarem diferentes efeitos na PIC e PAM, estas diferenças 

foram minimizadas pela inclusão de um grupo Sham e outro grupo não tratado após 

o choque hemorrágico, os quais foram submetidos ao mesmo protocolo anestésico 

que os grupos que receberam tratamento. 
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e) Segundo Wenzel et al. (2000), existem algumas variações causadas pelas 

diferenças entre receptores de vasopressina em suínos (lisina vasopressina) e ratos e 

humanos (arginina vasopressina) podem ter resultado em uma resposta 

hemodinâmica ou cerebral diferente à terlipressina. Entretanto, estas diferenças não 

interferem com os resultados do nosso estudo, o qual teve como objetivo investigar 

diferenças entre grupos e ao longo do tempo, ao invés de estabelecer valores 

absolutos. 

Finalmente, alguns dos efeitos da terlipressina não puderam ser diferenciados 

das propriedades comuns a qualquer outro vasopressor, uma vez que outros fármacos 

vasoativos não foram avaliados. Entretanto, estudos anteriores utilizando 

noradrenalina em modelos de choque hemorrágico, não observaram melhora da 

perfusão e oxigenação cerebral (Meybohm et al., 2007; Cavus et al., 2008). Outro 

estudo demonstrou que a vasopressina, o análogo natural da terlipressina, resultou 

em um aumento significativamente maior da PPC comparada à norepinefrina 

(Meybohm et al., 2008). Sendo assim, sugere-se que a proteção cerebral no presente 

estudo tenha sido ao menos, em parte, associada aos efeitos intrínsecos da 

terlipressina. 
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Os resultados do presente modelo experimental indicaram que o RL e 

terlipressina reduziram a mortalidade e recuperaram a oxigenação cerebral após 

choque hemorrágico. A ressuscitação volêmica agressiva mostrou-se superior à 

terlipressina para recuperação hemodinâmica. A terlipressina, associada ou não ao 

RL em baixo volume mostrou-se superior para proteção cerebral, por meio de 

recuperação da perfusão e oxigenação cerebral, reversão da expressão cerebral de 

marcadores do equilíbrio de água e sódio, estresse oxidativo e apoptose, além de 

restaurar a microcirculação, função mitocondrial e atividade eletrocortical no 

cérebro. A SSH não recuperou os parâmetros hemodinâmicos sistêmicos e a perfusão 

e oxigenação cerebral, e não reduziu a mortalidade. 
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Anexo A - Aprovação da CAPPesq 
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Anexo B - UK Home Office, Aprovação do Comitê de Ética local da UCL e 

licença pessoal número 70/24913 
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