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RESUMO 

 

Estudo Sobre Parâmetros Clínicos, Fisiológicos e Inflamatórios na Sepse ou Asma 

Alérgica em Proles Submetidas a um Modelo de Hipotireoidismo Gestacional 

Experimental, Patricia Rabelo dos Santos, São Cristóvão, 2018.  

 

A origem perinatal dos processos de saúde e doença na vida adulta tem sido o foco de 

inúmeros estudos. Nesse contexto destacam-se a importância de um adequado suprimento de 

hormônios tireoideanos maternos para o desenvolvimento fetal, com particular destaque para 

o sistema imunológico, e o aumento  na prevalência de hipotireoidismo gestacional. Essa 

deficiência hormonal materna tem sido associada à muitas desordens na vida pós-natal da 

prole. Apesar disso, nenhum estudo investigou a influência desse microambiente intrauterino 

adverso na susceptibilidade da prole à sepse e à asma alérgica. Ademais, não existe um escore 

clínico para avaliar a gravidade da sepse em modelos animais, adaptada e validada para o 

português, como o Murine Sepsis Score (MSS). Assim, avaliou-se parâmetros clínicos e 

fisiológicos da gravidade da sepse e a resposta inflamatória da asma alérgica em proles 

submetidas ao Hipotireoidismo Gestacional (HGE). Simultaneamente, buscou-se validar o 

MSS para o português. O HGE foi induzido pela administração de Metimazol 0,02% na água 

de beber, do 9° dia gestacional até o dia do parto. Proles de mães hipotireoideanas (PMH) e 

eutireoideanas (PME) foram submetidas a um modelo de sepse induzida por ligação e 

perfuração cecal (CLP), para avaliação da sobrevida, temperatura corporal, gravidade e 

validação do MSS, ou a um modelo de asma alérgica induzida por ovoalbumina (AAIO), para 

avaliar parâmetros inflamatórios e estresse oxidativo. Os dados obtidos foram expressos em 

média ± erro padrão da média (E.P.M.). A sobrevida foi estimada utilizando-se o teste de 

Kaplan-Meier/LogRank; a temperatura corporal e os escores totais foram submetidos à análise 

de variância (ANOVA) univariada e pós-teste de Tukey. Para o estudo das propriedades 

psicométricas da Versão Brasileira do Murine Sepsis Score (VB-MSS): a consistência interna 

foi estimada pelos coeficientes alfa (α) de Cronbach e de Spearman; a confiabilidade 

interavaliador foi quantificada pelo coeficiente de correlação intra-classe (CCI); a validade foi 

investigada através do modelo de regressão logística binária e Curva ROC. Demais análises 

foram feitas utilizando a ANOVA two-way, seguida do pós-teste de Bonferroni. O nível 

crítico fixado foi de 5%.  Não houve influência do HGE sobre a massa corpórea das fêmeas 

prenhas durante a gestação (p = 0.19). O tamanho da ninhada no 1° dia pós-natal (DPN) não 

diferiu entre mães eutireoideanas (ME) e mães hipotireoideanas (MH) (p = 0,7862). A massa 

corporal da PMH aos 7 e 14 DPN foi significativamente menor em comparação aos machos 

PME [7 DPN: (p = 0,0057); 14 DPN: (p = 0,0264)].  Não houve diferença entre a curva de 

sobrevida da PME-Sepse e PMH-Sepse (p = 0,66), temperatura corpórea (p = 0,90) e escore 

clínico (p = 0,66). O escore de 4,75 é o melhor ponto cut off (Índice de Youden = 0,741). A 

PMH-OVA apresentou menor infiltrado leucocitário no lavado broncoalveolar (BAL) (p < 

0,001), mas a análise histológica do tecido pulmonar não detectou essa diferença (p = 0,452); 

houve, também, menor atividade da mieloperoxidase no pulmão (p < 0,001) e menor 

conteúdo de peroxidase eosinofílica no BAL (p < 0,05), comparados à PME - OVA. Não 

houve influência do HGE na concentração de Malondialdeído e conteúdo de sulfidril do 

tecido pulmonar das proles asmáticas. A VB-MSS apresentou excelentes consistência interna 

(α de Cronbach = 0,945) e confiabilidade interavaliadores [CCI Escore Geral = 0,922 (IC de 95%: 

0,911 – 0,932)]. Todas correlações dos itens da escala foram estatisticamente significativas (p 

< 0,05). O escore geral e  a média do escore por item estão significativamente relacionados à 

probabilidade de sobrevida (p < 0,05). A VB-MSS possui excelente poder discriminatório, 
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AUC (IC 95%) = 0,921 (0,878 – 0,965), p < 0,0001 e grande responsividade. Assim, conclui-

se que o HGE não afeta parâmetros clínicos e fisiológicos dos animais sépticos, mas 

demonstra efeito inibitório sobre a inflamação pulmonar alérgica da prole. Ademais, a VB-

MSS possui ótima performance discriminatória, é altamente confiável, replicável e válida para 

ser utilizada em países de língua portuguesa para avaliação do status clínico de animais 

sépticos. 

 

Palavras-chave: hipotireoidismo gestacional; programação fetal; sepse; asma; inflamação. 
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ABSTRACT 

 

Clinical, Physiological and Inflammatory Parameters on Sepsis and Allergic Asthma 

Study in offspring submitted to a model of Experimental Gestational Hypothyroidism, 

Patricia Rabelo dos Santos, São Cristóvão, 2018.  

 

The perinatal origin of the health-disease process in adult life has been focus of 

numerous studies. In this context, the adequate supply of maternal thyroid hormones for fetal 

development, in particular the immune system and, the increase of hypothyroidism gestational 

prevalence. The maternal hormones lack can be associated to many disorders on the offspring 

post-natal life. Despite, any study has investigated the influence of intrauterine 

microenvironment adverse in the susceptibility of offspring to sepsis and allergic asthma. 

Besides, there is no clinical score to evaluate the severity of sepsis in animal models, adapted 

and validated to Portuguese, such as the Murine Sepsis Score (MSS). Thus, clinical and 

physiological parameters of sepsis severity and the inflammatory response of allergic asthma 

in offspring submitted to Experimental Gestational Hypothyroidism (EGH) were evaluated. 

Simultaneously, the validation of the MSS to Portuguese was sought. EGH was induced by 

the administration of 0.02% methimazole in drinking water from the 9th gestational day until 

the day of delivery. Offspring of hypothyroid (OHM) and euthyroid (OEM) mothers 

underwent a sepsis model induced by cecal ligation and puncture (CLP) to assess survival, 

body temperature, severity and validation of MSS, or an ovalbumin-induced allergic asthma 

model (OIAA), to evaluate inflammatory parameters and oxidative stress. Data were 

expressed as mean ± SEM. Survival was estimated utilizing the Kaplan-Meier / LogRank test; 

body temperature and total scores were submitted to univariate analysis of variance 

(ANOVA) and Tukey post-test. For the study of the psychometric properties of the Brazilian 

Version of the Murine Sepsis Score (BV-MSS): the internal consistency was estimated by the 

Cronbach’s alpha (α) and Spearman coefficients; inter-valuer reliability was quantified by the 

intra-class correlation coefficient (ICC); the validity was investigated through binary logistic 

regression model, ROC curve and area under curve (AUC) quantification. Others analysis 

were done using a Two-way ANOVA, followed by the Bonferroni post-test. The critical level 

was set at 5%. There was no influence of EGH on the body mass of pregnant females during 

gestation (p = 0.19). The litter size in the 1st PND did not differ between euthyroid (EM) 

mothers and hypothyroid mothers (HM) (p = 0.7862). The offspring body mass at 7 and 14 

PND was significantly lower in comparison to OHM males [7 PND: (p = 0,0057); 14 PND: (p 

= 0,0264)]. There was no difference between the survival curve (p = 0,66), body temperature 

(p = 0,90) and clinical score (p = 0,66) of OEM and OHM-Sepsis. OHM-OVA had lower 

leukocyte infiltration in bronchoalveolar lavage (BAL) (p <0.001), but the histological 

analysis of lung tissue did not showed this difference (p = 0.452); there was, also, lower 

myeloperoxidase activity in the lung (p <0.001) and lower eosinophil peroxidase content in 

BAL (p <0.05) compared to OEM - OVA. There was no influence of EGH on the 

concentration of Malondialdehyde and sulfhydryl content of the lung tissue. The BV-MSS 

presented excellent internal consistency (Cronbach's α = 0.945), inter-valuer reliability [ICC 

General Score = 0.922 (95% CI: 0.911 - 0.932)]. All correlations of the scale items were 

statistically significant (p <0.05). The overall score and mean score per item are significantly 

related to the probability of survival (p <0.05). The BV-MSS has excellent discriminatory 

power, AUC (95% CI) = 0.921 (0.878 - 0.965), p <0.0001 and great responsiveness. The 

score of 4.75 is the cut-off point (Youden's index = 0,741). Thus, it is concluded that EGH 

does not affect clinical and physiological parameters of septic animals, but demonstrates 
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inhibitory effect on allergic lung inflammation of the offspring. In addition, the BV-MSS has 

excellent discriminatory performance, is highly reliable, replicable and valid for use in 

Portuguese-speaking countries to assess the clinical status of septic animals. 

 

Keywords: gestational hypothyroidism; fetal programming; sepsis; asthma; inflammation 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A origem perinatal do processo saúde-doença na vida pós-natal, alcunhada “hipótese 

de Barker”, faz parte de um conceito relativamente recente de pesquisa que busca investigar 

os fatores determinantes in utero do desenvolvimento de doenças em diferentes momentos da 

vida pós-natal (BARKER et al., 1990; BARKER; OSMOND, 1986, 1987; COOPER, 2013; 

DE BOO; HARDING, 2006).   

O período de desenvolvimento intrauterino é um momento crítico para a organogênese 

e desenvolvimento fetal. Para o adequado padrão de crescimento, proliferação e diferenciação 

celular, a placenta atua como importante reguladora do microambiente intrauterino, 

fornecendo fluxo sanguíneo e condições ideais de oxigenação, além de essencial suprimento 

nutricional (macro e micro-nutrientes) e hormonal, como hormônio do crescimento (GH, do 

inglês growth hormone), fatores de crescimento semelhante à insulina (IGFs, do inglês 

insulin-like growth factor), insulina, glicocorticoides e hormônios tireoideanos. Contudo, ao 

longo da gestação, a provisão placentária de suprimentos essenciais pode ser afetada e resultar 

em um microambiente intrauterino com condições adversas para o desenvolvimento fetal, 

levando-o a um processo de adaptação fisiológica para a sobrevivência que, a depender do 

tipo de insulto, momento, intensidade e duração, poderá comprometer o desevolvimento do 

feto ou afetar especificamente algum aspecto fisiológico. A esse fenômeno intitula-se 

programação fetal. Quando determinada função fisiológica programada in utero for incapaz 

de corresponder às exigências da vida pós-natal poderá haver comprometimento da 

homeostase e o insucesso nos mecanismos alostáticos poderá alterar parâmetros fisiológicos e 

predispor o desenvolvimento de doenças (CHEN; ZHANG, 2011; FOWDEN et al., 2008; 

FOWDEN; GIUSSANI; FORHEAD, 2006; SFERRUZZI-PERRI; CAMM, 2016).  

Durante a maior parte do desenvolvimento intrauterino, o feto (humano e roedor) é 

dependente do suprimento de hormônios tireoideanos (HTs) maternos, pois sabe-se que a 

hormonogênese tireoideana fetal humana tem início na 10ª semana de gestação (mas até 20ª 

semana ainda não é capaz de suprir as necessidades fetais) e em ratos e camundongos ocorre a 

partir do 17° dia embrionário (BÁREZ-LÓPEZ et al., 2018; MORREALE DE ESCOBAR; 

JESÚS OBREGÓN; ESCOBAR DEL REY, 2000; RICHARD; FLAMANT, 2018). No 

entanto, esses hormônios já são detectados em tecidos fetais e fluido celômico nas primeiras 

semanas de gestação (CALVO et al., 2002; COSTA et al., 1991). Para se adequar às 
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necessidades fetais, a tireoide materna aumenta em 10% o seu tamanho e produz 

triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) em uma quantidade 50% maior e, para tanto, necessita de 

50% a mais de suprimento de iodo. Em muitas gestantes pode ocorrer falha nesse processo de 

adaptação e culminar em disfunções tireoideanas (ALEXANDER et al., 2017).  

As disfunções tireoideanas são comuns durante gestação. Nessa fase, o 

hipotireoidismo materno é diagnosticado a partir da detecção de uma concentração de 

hormônio tireoestimulante (TSH, do inglês thyroid-stimulating hormone) elevada, acima do 

limite superior do intervalo de referência para cada trimestre, associado a uma redução 

(hipotireoidismo clínico) ou valores normais (hipotireoidismo subclínico) da concentração de 

T4 livre (ALEXANDER et al., 2017; STAGNARO-GREEN et al., 2011). Com a redução no 

cutoff superior da faixa de normalidade para a concentração de TSH em gestantes (2,5 mU/l 

no 1º trimestre e 3,0 mU/l no 2º e 3º), recomendada por guidelines internacionais 

(ALEXANDER et al., 2017; DE GROOT et al., 2012; LAZARUS et al., 2014; STAGNARO-

GREEN et al., 2011), estima-se que a prevalência de hipotireoidismo (somados o clínico e 

subclínico) durante a gestação possa ter aumentado para uma faixa que varia entre 5,5 e 15% 

e pode ser ainda maior em diferentes populações (TAYLOR et al., 2018; TINGI et al., 2016). 

 No entanto, o rastreio universal do status tireoideano durante a gestação é um tema 

bastante controverso. Os comitês internacionais recomendam em seus guidelines um 

screening seletivo em detrimento do universal, mas já é registrado que essa estratégia pode 

deixar de diagnosticar mais de 36% das gestantes com disfunção tireoideana (NAZARPOUR 

et al., 2016; NEGRO et al., 2010; VAIDYA et al., 2007). Até o presente momento, apenas na 

China foi institucionalizado o screening universal para doenças tireoideanas durante a 

gestação (STAGNARO-GREEN, 2017). Dessa forma, cada vez mais tem crescido a busca por 

novas evidências científicas dos prejuízos materno-fetais ocasionadas por desordens 

tireoidenas não-diagnosticadas e, portanto, não-tratadas, que subsidiem a mudança nas 

diretrizes já elaboradas.  

Nessa perspectiva, ratifica-se que a função normal da tireoide materna é necessária 

para um desenvolvimento fetal ideal. É sabido que os HTs exercem ações fisiológicas 

essenciais na regulação do crescimento, desenvolvimento e funcionamento dos diversos 

sistemas biológicos (BASSETT; HARVEY; WILLIAMS, 2003; BASSETT; WILLIAMS, 

2016), com particular destaque para o desenvolvimento do sistema imunológico, onde a 

expressão de receptores para o HT estão amplamente distribuídos (DE VITO et al., 2011, 
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2012; (GRYMUŁA et al., 2007; JARA et al., 2017a; OPAZO et al., 2017a; QUESADA-

GARCÍA et al., 2014) 

Considerando o ambiente intrauterino fetal e início da vida pós-natal uma janela crítica 

para o desenvolvimento do sistema imunológico, torna-se claro a possibilidade de que 

insultos ocorridos nesse período podem programar o feto de maneira que desenvolva uma 

resposta imunológica alterada na vida pós-natal (DIETERT et al., 2000; HOLLADAY; 

SMIALOWICZ, 2000).  

É sabido, por exemplo, que proles gestadas sobre condição de hipotireoidismo 

materno apresentaram menor massa do baço e timo, alterações hematológicas, 

histopatológicas (esplênicas e tímicas) e aumento na proporção de células T regulatórias 

(Treg) no baço e sangue periférico dos neonatos. Nesses animais, também verificou-se 

aumento das células TCD4+ e TCD8+ no baço e sangue periférico (NAKAMURA et al., 

2007a). A partir de então estudos já demonstraram que a deficiência de hormônio tireoideano 

materno durante a gestação aumenta a susceptibilidade da prole em desenvolver doenças 

inflamatórias no sistema nervoso central (SNC) e está relacionada à forte capacidade de 

ativação de resposta celular diante de insultos inflamatórios, também no SNC (ALBORNOZ 

et al., 2013a; OPAZO et al., 2017b). Ademais, Nieto et al. (2016) demonstraram que o 

hipotireoidismo gestacional altera a resposta imunológica e a fisiologia pulmonar, 

aumentando a resistência das proles fêmeas a infecção respiratória bacterianas.  

Sob essa perspectiva, no presente estudo optou-se por investigar, de forma inédita na 

literatura, as implicações do hipotireoidismo gestacional experimental (HGE) na 

responsividade da prole na vida pós-natal à duas patologias, sepse e asma, caracterizadas por 

um desbalanço na resposta imunológica/inflamatória e que contemplam exemplos de resposta 

imunológica classicamente polarizada para os fenótipos de células T helper 1 (TH1) e TH2, 

respectivamente. 

  A sepse é uma síndrome de grande incidência e prevalência, que apresenta disfunção 

de órgãos, com grande risco de mortalidade, caracterizada por uma desregulação na resposta 

do hospedeiro à infecção (SINGER et al., 2016). É sabido que fatores endógenos e pré-

mórbidos tem impacto substancial na instalação e resolução do quadro séptico, modulando 

tanto o curso do desenvolvimento fisiopatológico quanto a abordagem terapêutica (LEVY et 

al., 2003). Já a asma é uma doença de origem heterogênica, cuja deflagração é ocasionada por 
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aspectos genéticos e ambientais, além de ser considerada um dos maiores problemas de saúde 

pública no mundo (DHAMI et al., [s.d.]) e causa de 120.000 admissões hospitalares por ano 

no Brasil (CARDOSO et al., 2017). Recentemente, muitos trabalhos tem imputado às 

condições adversas durante o desenvolvimento intrauterino como importantes 

“programadoras” da susceptibilidade ao desenvolvimento de doenças alérgicas, como a asma 

(CAMPBELL et al., 2015; COOK-MILLS, 2015; GATFORD et al., 2017; GRIEGER et al., 

2016; LOCKETT; HUOMAN; HOLLOWAY, 2015). 

Apesar disso, nenhum estudo investigou a influência de um microambiente 

intrauterino adverso ocasionado pelo hipotireoidismo materno na susceptibilidade da prole ao 

desenvolvimento de sepse e asma alérgica (doenças distintas, mas que são consequência de 

um desbalanço na resposta imunológica/inflamatória). Aliado a isso, não existe um escore 

clínico confiável para avaliar a gravidade da sepse em modelos animais, adaptada e validada 

para o português, como o Murine Sepsis Score (MSS). 



 5 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 HORMÔNIOS TIREOIDEANOS 

 

 

2.1.1 Glândula Tireoide e a Hormonogênese 

 

 

A glândula tireoide é uma estrutura endócrina, oriunda do endoderma embrionário, 

com massa de aproximadamente 20 g em adultos, localizada anteriormente ao limite entre 

laringe (mais precisamente na altura da cartilagem cricóide) e traqueia, responsável pela 

síntese e secreção dos hormônios tireoideanos (HTs), 3,5,3´,5´- tetraiodotironina (conhecido 

como tiroxina ou T4) e 3,5,3´- triiodotironina (conhecido também como T3), na corrente sanguínea 

(ORTIGA-CARVALHO et al., 2016; STATHATOS, 2012).  Esses hormônios são essenciais para 

o desenvolvimento do organismo, funcionamento celular e metabolismo (MCANINCH; 

BIANCO, 2014). 

A tireoide é formada por dois lobos unidos por uma região chamada istmo e 

constituída, microscopicamente, por milhões de folículos, que são considerados as unidades 

funcionais da glândula tireoide. De formato esférico, essas estrututras são constituídas por 

uma única camada de células eptiteliais especializadas (chamadas tireócitos) cuja membrana 

apical está voltada para o lúmen, preenchido por uma substância colóide altamente protéica 

rica em tireoglobulina (Tg), onde os HTs são armazenados, e a membrana basolateral está 

orientada para o insterstício altamente vascularizado (FONG, 2015; ORTIGA-CARVALHO 

et al., 2016; STATHATOS, 2012). Além dos tireócitos, a tireoide  possui um tipo celular 

minoritário, especializado na sercreção de calcitonina, chamado de célula C (FONG, 2015) 

(Figura 1). 
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Figura 1: A glândula tireoide e estrutura folicular. Adaptada de Boron e Boulpaep (2009).  

  

A hormonogênese tireoideana pode ser observada na Figura 2. Inicialmente, ocorre a 

captação do iodeto pela membrana basolateral do tireócito, a partir da circulação periférica ao 

folículo, mediada por uma proteína transportadora 2Na+/1I- simporte de acrônimo NIS (do 

inglês, sodium/iodide symporter). A expressão dessa importante proteína transportadora é 

regulada positivamente pelo hormônio tireoestimulante (TSH, do inglês thyroid-stimulating 

hormone) e negativamente pela concentração de iodeto (fenômeno Wolf-Chaikoff) 

(ORTIGA-CARVALHO et al., 2016).  O transporte ativo de iodeto através do NIS concentra 

iodeto no citosol das células foliculares. A partir daí, por transporte trans-apical, o iodeto 

alcança o lúmen folicular, o espaço colóide, principalmente através de uma glicoproteína de 

membrana denominada pendrina (PDS, do inglês pendred syndrome) (FONG, 2015).  

Na superfície luminal da membrana apical estão localizadas duas enzimas que farão a 

oxidação desse iodeto: as dual oxidases (DUOX 1 e 2), proteínas da família NADPH oxidase 

(NOX) com sete domínios transmembrana, e a Tireoperoxidase (TPO), uma selenoproteína 

constituída de um domínio extracelular, transmembrana e intracelular. As primeiras produzem 

o peróxido de hidrogênio (H2O2) que servirá de substrato para catalisar a atividade enzimática 
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do domínio extracelular da TPO, a qual oxidará efetivamente o iodeto (I-) a iodo (I0) e 

promoverá a sua incorporação aos resíduos tirosina da tireoglobulina (Tg), evento conhecido 

como organificação. A incorporação de um iodo aos resíduos tirosina da Tg (iodinação), pela 

ação da TPO, produz monoiodotirosinas (MIT), já as diiodotiroisinas (DIT) são formadas pela 

iodinação de duas tirosinas. O acoplamento de uma MIT a uma DIT resulta na formação da 

triiodotironina (T3) e duas DIT formam a tetraiodotironina (T4). Após essa conjugação, a Tg 

torna-se uma macromoléula mais complexa que contém MITs, DITs, T3 e T4 armazenada no 

colóide folicular (ORTIGA-CARVALHO et al., 2016). A Tg iodinada é, então, endocitada pelo 

tireócito, onde passa por degradação proteolítica para liberação das MITs, DITs, T4 e T3 em seu 

citoplasma (MULLUR; LIU; BRENT, 2014). Localmente, as MITs e DITs sofrem desiodação 

mediada pela enzima dehalogenase iodotirosina (DEHAL) para reciclar o iodeto e a tirosina 

liberados na neoformação hormonal (GNIDEHOU et al., 2004). No entanto, ainda no 

citoplasma do tireócito, parte do T4 recém-liberado (10%) também é desiodado, dando origem 

ao T3, por ação das desiodases 1 e 2 (D1 e D2). Apesar do mecanismo de secreção dos HTs 

pelo tireócito para os capilares sanguíneos não estar bem elucidado, sabe-se que essa 

biodisponibilidade envolve a participação dos transportadores de monocarboxilato 8 (MCT8) 

localizados na membrana basolateral dos tireócitos (DI COSMO et al., 2010) (Figura 2) 

Apesar do T3 ser considerado o hormônio biologicamente ativo, a maior parte dos 

hormônios produzidos pela tireoide está sob a forma do pró-hormônio T4 (90%). Nos tecidos 

periféricos esse T4 é, então, convertido em T3 para exercer suas ações biológicas.  

Tanto a expressão dos genes responsáveis pela produção do NIS, tireoglobulina (Tg),  

tireoperoxidase (TPO) e a dual oxidase 1 (DUOX1) quanto a secreção dos HTs são 

estimulados pela ação do TSH sobre o seu receptor (TSHR, do inglês thyroid stimulating 

hormone receptor) na membrana basolateral dos tireócitos. Resumidamente, o TSH aumenta 

o captação de iodeto, a produção de peróxido de hidrogênio (H2O2) pela DUOX, oxidação do 

iodeto e organificação, produção da Tg, endocitose da Tg iodada, metbolização dos HTs no 

citoplasma do tireócito e liberação hormonal. Dessa forma, fica claro que a síntese e liberação 

dos HTs é mediada essencialmente pelo TSH (JOSEPH-BRAVO; JAIMES-HOY; CHARLI, 

2016; ORTIGA-CARVALHO et al., 2016). 
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Figura 2: Representação esquemática da síntese de hormônios 

tireoideanos na célula folicular da glândula tireoide, simporte 

Na+/I- (NIS), pendrina (PDS), dual oxidase 2 (DUOX2), 

tireoiperoxidade (TPO), monoiodotirosina (MIT), diodotirosina 

(DIT) e transportador monocarboxilato (MCT8). Adaptada de Ortiga-

Carvalho et al. (2016). 
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2.2 TRANSPORTE, METABOLISMO E MECANIMOS DE AÇÃO 

 

Em virtude de sua característica hidrofóbica, a maior parte dos Hormônios 

Tireoideanos (HTs) são transportados na corrente sanguínea ligados a proteínas plasmáticas, 

como a globulina ligadora de tiroxina (TBG, do inglês thyroxine-binding globulin), 

transtiretina e albumina (SCHUSSLER, 2000), e uma pequena porcentagem está sob a forma 

livre (0,04% de T4 e 0,4% de T3). Dentre as proteínas transportadores destaca-se a TBG, 

responsável pelo transporte de 68% do T4 e 80% do T3 ligados (ORTIGA-CARVALHO et al., 

2016). Apenas a fração de T4 e T3 livre (20% oriunda do T3 secretado pelo parênquima da 

tireoide e 80% a partir da desiodação periférica de T4) está disponível para entrar nas células, 

onde exercerá suas ações biológicas. Assim, a fração ligada constitui reserva hormonal 

(ABDALLA; BIANCO, 2014). 

A biodisponibilidade intracelular dos HTs é mediada por proteínas transportadoras 

específicas localizadas na membrana. Dentre essas destacam-se as proteínas transportadoras 

de monocarboxilato 8 e 10 (MCT8/MCT10, do inglês monocarboxylate transporters), os 

polipeptídios transportadores de ânions orgânicos 1c1 (OATPC1, do inglês organic anion 

transporter polypeptides) e os transportadores de aminoácidos tipo L 1 e 2 (LAT1/LAT2, do 

inglês large neutral amino acid transporters) que estão amplamente expressos em vários tipos 

celulares (BERNAL; GUADAÑO-FERRAZ; MORTE, 2015; FRIESEMA et al., 2003, 2008; 

LITTLE, 2018).  

No ambiente intracelular, T4 e T3 (Figura 3) são metabolizados por um grupo de 

enzimas conhecidas como desiodase iodotirosinas capazes de remover iodo dos anéis externos 

(fenólicos) ou internos (tirosil) da molécula precursora promovendo ativação biológica, tendo 

em vista que a maior produção de T3 acontece em tecidos extra-tireoideanos por conversão de 

T4 mediada pelas desiodases, ou inativação hormonal irreversível. Até então, foram descritas 

três desiodases 1, 2 e 3 (D1, D2, D3) que estão expressas diferencialmente nos tecidos-alvo. 

As desiodase do tipo 1 está localizada principalmente na membrana plasmática e a tipo 2 na 

membrana do retículo endoplasmático com seu domínio catalítico voltado para a região 

citoplasmática, ambas são as responsáveis pela conversão periférica de T4 a T3 a partir da 

remoção de um iodo localizado na posição 5’ do anel externo. O T3 gerado possui afinidade 

dez vezes maior pelos receptores dos hormônios tireoideanos (HTRs) em relação ao T4. A D1 

é encontrada no fígado, rins e tireoide, já a D2 é expressa no sistema nervoso central (SNC), 

tecido adiposo marron, tireoide, músculo esquelético, coração e placenta. No entanto, a D1, 
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juntamente com D3 (maior inativadora dos HTs), também é capaz de promover desiodação do 

anel interno (tirosil) da molécula de c , na posição 5, inativando-o irreversivelmente e 

produzindo o T3 reverso (T3r). Além disso, também pode desiodar o substrato T3r na posição 

5’ e T3 na posição 5 para produzir o metabólito diiodotironina (T2). Já desiodase tipo 3, 

localizada ancorada à membrana plasmática da célula e do núcleo, é encontrada 

principalmente no SNC, nos tecidos fetais, placenta, útero, pele como dito anteriormente, é a 

principal responsável pela produção de T3 reverso, chave da inativação periférica dos HTs 

(BIANCO et al., 2002; BIANCO; DA CONCEIÇÃO, 2018; BIANCO; LARSEN, 2005; 

DRIGO et al., 2013; GEREBEN et al., 2008; ORTIGA-CARVALHO et al., 2016).   

 

Figura 3: Representação esquemática do metabolismo da Tiroxina (T4) e Triiodotironina (T3) 

mediada pelas desiodase 1, 2 e 3 (D1, D2, D3). A monodesiodação na posição 5’ do anel externo 

(fenólico) produz T3 e é mediada principalmente pela D2, mas também por D1. A 5 monodesiodação 

do anel interno (tirosil) promove a inativação do T4 a T3 reverso catalizado pela D3, em maior grau, e 

pela D1. Tanto o hormônio biologicamente ativo (T3) quanto o inativo (T3r) podem sofrer 

monodesiodação nas posições 5’ e 5 do anel fenólico, respectivamente, por ação das desiodase 1e 3 

(para T3) ou 1 e 2 (para T3r) e culminar na produção da diiodotironina (T2). Adaptado de Ortiga-

Cravalho et al. (2016) e Bianco et al. (2002). 

 

A maior parte das ações celulares dos HTs são mediadas principalmente pela ligação a 

receptores (HTRs) nucleares, da família de fatores de transcrição induzidos por ligandos, com 

consequente ativação e modulação da expressão gênica a partir da ligação a regiões 
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promotoras no DNA (conhecidos como elementos responsivos aos hormônios tireoideanos) e 

regulação da síntese de proteínas. Os HTRs são codificados  por genes, HTRα e HTRβ, 

localizados no cromossomo 17 e 3, respectivamente, que expressam as principais isoformas 

funcionais: HTRα-1, HTRβ-1, HTRβ-2 e HTRβ-3, aos quais o T3 (principalmente) liga-se, 

promove homo ou heterodimerização para mediar a regulação da transcrição gênica 

(ORTIGA-CARVALHO et al., 2016). Esses receptores estão expressos de forma diferencial 

nos tecidos: TRα-1 pode ser encontrado no músculo esquelético e no tecido adiposo marrom; 

TRβ-1 está presente no cérebro, fígado e rim; TRβ-2 regula a ação dos HTs na hipófise 

anterior, hipotálamo e cóclea (HODIN et al., 1989); enquanto a expressão de TRβ-3 ocorre 

apenas em roedores (WILLIAMS, 2000). 

Entretanto, além das conhecidas ações “genômicas”, muitos estudos demonstram que 

os hormônios tireoideanos exibem efeitos extranucleares rápidos (que ocorrem dentro de 

minutos a horas) mediados principalmente por receptores localizados no citoplasma ou na 

membrana plasmática, originalmente conhecidos como ações “não-genômicas’’, que 

acontecem inicialmente sem interação com os receptores nucleares (DAVIS et al., 2009; 

DAVIS; DAVIS, 2002; DAVIS; GOGLIA; LEONARD, 2016; DAVIS; LEONARD; DAVIS, 

2008; DE VITO et al., 2012). Nesse contexto, um receptor de membrana plasmática descrito 

por (BERGH et al., 2005), a integrina αvβ3, tem ganhado destaque por participar da mediação 

das ações não-genômicas dos HTs por ativar vias de sinalização intracelular após sua 

estimulação (BERGH et al., 2005; CHEN et al., 2012; DAVIS et al., 2009; 

KALYANARAMAN et al., 2014).  

 

 

2.2.1 Eixo hipotálamo-hipófise-tireoide  

 

 

A síntese e liberação dos hormônios tireoideanos (HTs) é regulada pelo eixo 

hipotálamo/hipófise(pituitária)/tireoide (HPT) o qual é posteriormente modulado via feedback 

negativo (JOSEPH-BRAVO; JAIMES-HOY; CHARLI, 2016) (Figura 4). No núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN, do inglês paraventricular nucleus), especialmente na 

subpopulação parvocelular, é sintetizado o tripeptídeo (Pyro)GLU-His-Pro denominado 

hormônio liberador de tireotrofina (TRH, do inglês thyrotropin-releasing hormone) (BOLER 

et al., 1969; MITNICK; REICHLIN, 1971). Esse TRH, por transporte axonal, alcança a 
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eminência mediana, onde são liberados nos vasos porta-hipotalâmico-hipofisário, por meio 

dos quais alcançam os tireotrofos da adenohipófise, regulando positivamente a expressão do 

hormônio estimulador da tireoide (TSH, do inglês thyroid-stimulating hormone), também 

chamado de tireotropina ou tireoestimulante (CARR et al., 1989).   

Os receptores do TRH (TRHRs, do inglês thyrotropin-releasing hormone receptor)  

localizados nesses tireotrofos são metabotrópicos, com sete domínios transmembrana ligados 

a proteína Gq, apresentando duas principais isoformas (TRHR1 e TRHR2) (SUN; LU; 

GERSHENGORN, 2003). A ligação do TRH ao TRHR1 nos tireotrofos, promove a liberação 

de TSH armazenado em vesículas secretórias e, ao mesmo, tempo, por mecanismos ainda 

pouco elucidados, estimula a expressão de TSH, que, por sua vez, estimula a glândula tireoide 

para síntese e secreção de T4 (tiroxina) e T3 (triiodotironina) (ALKEMADE et al., 2005; 

ORTIGA-CARVALHO et al., 2016).  

O TSH é uma glicoproteína com 28-kDa que se liga também a um receptor associado 

a proteína G, na membrana basolateral do tireócito, e ao mesmo tempo em que promove a 

expressão dos genes envolvidos na hormogênese tireoideana (NIS, Tg, TPO e DUOX1), 

estimula a captação de iodeto, iodinação e posterior hidrólise da tireoglobulina, produção de 

peróxido de hidrogênio, além dos seus efeitos tróficos sobre a tireoide (JOSEPH-BRAVO et 

al., 2015, p.; ORTIGA-CARVALHO et al., 2016).  

A atividade do eixo hipotálamo/hipófise/tireoide é modulada principalmente pela 

concentração dos HTs circulantes, com o objetivo de manter as concentrações séricas 

hormonais dentro dos limites de normalidade. Esse controle pode ser exercido ao nível do 

hipotálamo e da adenohipófise (Figura 4). No PVN hipotalâmico, por exemplo, o T3 é 

reconhecido por inibir a expressão gênica de TRH via ativação do receptor THRβ2 no sítio de 

ligação 4, elemento de resposta funcional ao hormônio tireoideano (ABEL et al., 1999).  

A expressão gênica de TRH pode ser inibida de forma direta e rápida através dos 

tanícitos (células gliais especializadas localizadas na camada ependimária hipotalâmica). Esse 

tipo celular expressa em sua superfície o receptor de TRH do tipo 1 (TRHR1) e, devido a sua 

localização estratégica junto aos terminais axonais de neurônios que liberam TRH na 

eminência mediana, a ocupação desses receptores ativa vias de sinalização que culminam com 

o bloqueio da secreção de TRH e também degredação enzimática do TRH nos vasos porta-

hipotalâmicos-hipofisários (MÜLLER-FIELITZ et al., 2017). Os tanícitos também modulam 
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o eixo regulador da atividade tireoideana ao disponibilizar para os terminais axonais 

secretores de TRH, na eminência mediana, o hormônio biologicamente ativo (T3) produzido a 

partir da conversão de T4 mediada por D2 nessas células. Uma vez no ambiente intracelular 

neuronal, o T3  promoverá inibição da transcrição gênica de TRH (JOSEPH-BRAVO et al., 

2015). 

Nos tireotrofos adenohipofisários, os HTs (principalmente T3 derivado da conversão 

do T4) inibem não somente a liberação do TSH armazenado, mas também a síntese, a partir da 

inativação da expressão gênica. Além disso, diminuem a responsividade dos tireotrofos ao 

TRH mediado por mecanismos de degradação hormonal e diminuição da síntese de receptores 

(ORTIGA-CARVALHO et al., 2016).  

 

Figura 4:  Regulação do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide.  Neurônios parvocelulares do núcleo 

paraventricular (PVN) do hipotálamo são os responsáveis pela síntese e secreção do hormônio 

liberador de tireotrofina (TRH) na circulação portal da eminência mediana e age sobre os tireotrofos 

da adenohipófise promovendo a síntese e secreção do hormônio estimulador da tireoide (TSH). 

Perifericamente, o TSH estimula a biossíntese de T3 e T4 nos tireócitos da glândula tireoide. Uma vez 

na circulação sistêmica, os HTs desempenham suas funções clássicas e, ao mesmo tempo, regulam a 

ativação desse eixo inibindo a síntese e liberação de TRH e TSH no PVN  e tireotrofos 

adenohipofisários. Adapatado de Ortiga-Carvalho et al. (2016). 
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O status tireoideano sistêmico é, assim, verificado através da mensuração das 

concentrações séricas dos marcadores TSH e da fração total e/ou livre de T3 e T4, utilizando 

parâmetros laboratoriais. O hipotireoidismo clínico é caracterizado por concentração sérica de 

TSH acima da faixa de referência e T4 abaixo do limite de referência, em países com 

suficiência de iodo a prevalência pode variar de 1% a 10% da população (TAYLOR et al., 

2018), com maior incidência em mulheres. Pode ser (i) primário, caso a síntese e secreção 

hormonal tireoideana esteja afetada, como ocorre na Tireoidite de Hashimoto (doença 

autoimune relacionada a produção de anticorpos contra a tireoperoxidase ou tireoglobulina), 

(ii) central, ocasionado por disfunção hipotalâmica e/ou hipofisária que pode promover menor 

concentração de TSH e concentrações muito baixas de T4 livre, ou (iii) periférico, promovido 

pela exarcebação da inativação periférica de T3 via desiodase do tipo 3 (CHAKER et al., 

2017). Já o hipotireoidismo subclínico é uma desordem tireoideana prevalente em 4,2% 

(hipotireoidismo subclínico tratado) e 4,6% (hipotireoidismo subclínico não-tratado) da 

população mundial (TAYLOR et al., 2018), com grande incidência no Brasil (SGARBI et al., 

2013), caracterizada por concentração sérica de TSH aumentada (0,25 – 10 mU/L), mas com 

T4 na forma livre dentro da faixa de referência (CHAKER et al., 2017; TAYLOR et al., 2018; 

TINGI et al., 2016).  

Redução na concentração sérica de TSH associado a aumento de T3 e/ou T4 livre são 

características bioquímicas associadas ao hipertireoidismo, que afeta 0,2% a 1,3% da 

população de regiões suficientes de iodo (TAYLOR et al., 2018). 

As disfunções tireoideanas, apesar de serem de fácil diagnóstico e tratamento, são 

consideradas problema de saúde global pois atingem mais de um bilhão de pessoas, 

principalmente em áreas deficientes de iodo (principal substrato para a produção dos HTs), 

com impactos importantes na fisiologia do organismo (quando não-tratado), em particular 

durante a gestação, tanto para a mãe (anemia, problemas placentários, hemorragia pós-parto, 

pré-eclampsia) quanto para o feto (prematuridade, menor massa corpórea ao nascer, aborto, 

desordens cognitivas e psicomotoras). Em comunidades suficientes de iodo a prevalência do 

hipotireoidismo durante a gestação é de aproximadamente 2% (TAYLOR et al., 2018; TINGI 

et al., 2016). 
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2.2.2 Função Tireoideana na Gestação e o Hipotireoidismo Gestacional  

 

 

A gestação induz alterações funcionais na glândula tireoide interferindo, assim, na 

fisiologia tireoidiana por diversas vias. Durante a primeira metade da gestação há o aumento, 

em aproximadamente 50%, da concentração sérica da principal proteína transportadora de 

hormônios tireoideanos, a globulina transportadora da tiroxina (TBG), decorrente dos níveis 

elevados de estrógeno, que aumentam a síntese hepática (GLINOER et al., 1977) e diminuem 

a depuração da TBG (AIN; MORI; REFETOFF, 1987), alcançando um platô por volta do 

quarto mês de gestação (MOLETI; TRIMARCHI; VERMIGLIO, 2014). Como consequência, 

as concentrações séricas de T3 e T4 totais aumentam durante a gestação e a fração livre tende a 

diminuir (DAVID HOTELLING; SHUERWOOD, 1971).  

Durante o primeiro trimestre de gestação a concentração sérica de TSH (do inglês 

thyroid-stimulating hormone) materno pode estar diminuída em virtude do efeito sinérgico da 

gonadotrofina coriônica humana (hCG, do inglês human chorionic gonadotropin), secretada 

pelas células trofoblásticas sinciciais da placenta na circulação fetal e materna e está 

aumentada desde a fertilização até a 12° semana gestacional, sobre os receptores de TSH dos 

tireotrofos. Isso porque ambos homônios apresentam homologia em suas subunidades α e β 

(GLINOER et al., 1993; YOSHIMURA; HERSHMAN, 1995). Assim, o aumento transiente 

na produção de T3 e T4 livres modula negativamente a síntese e liberação tanto de TRH (do 

inglês thyrotropin-releasing hormone) quanto de TSH. No entanto, ao final da gestação as 

concentrações séricas de T3 e T4 tendem a diminuir e o TSH a normalizar, uma vez que a 

secreção de hCG está reduzida (GLINOER, 1997).   

Ademais, a adaptação fisiológica da tireoide às necessidades hormonais da gestação 

requer um adequado suprimento de iodo e da integridade da glândula tireoide materna. Dessa 

forma, a insuficiente ingestão de iodo pode modificar a homeostase dos hormônios 

tireoideanos (HTs) (GLINOER, 2007; PEARCE, 2009; SMALLRIDGE et al., 2005). Esse 

maior aporte de hormônios tireoideanos maternos, sobretudo na primeira metade da gestação, 

é essencial para o desenvolvimento fetal, uma vez que, em humanos, o desenvolvimento da 

glândula tireoide fetal tem início por volta do 17° dia gestacional, só começa a sintetizar T4 e 

T3 na 10ª semana de gestação, mas até a 20ª semana ainda não é capaz de suprir as 

necessidades fetais. Em ratos e camundongos a tireoide está funcional (capaz de produzir T3 e 

T4) por volta do 17° dia embrionário, sendo que o período gestacional de ratos e 
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camundongos tem duração 22 e 19 dias, respectivamente (BÁREZ-LÓPEZ et al., 2018; 

MORREALE DE ESCOBAR; JESÚS OBREGÓN; ESCOBAR DEL REY, 2000; RICHARD; 

FLAMANT, 2018). Em virtude desses fatores, durante a maior parte da gestação de roedores 

(77% e 89% da duração da gestação em ratos e camundongos, respectivamente) e boa parte 

em humanos, os fetos são completamente dependentes do suprimento hormonal materno 

(BÁREZ-LÓPEZ et al., 2018; RICHARD; FLAMANT, 2018). 

Acreditava-se, inicialmente, que a placenta fosse impermeável à passagem dos HTs 

maternos para o feto, no entanto estudos confirmam que o suprimento de T3 e T4 ocorre via 

transplacentária, mediado principalmente pela ação das proteínas transportadoras de 

hormônios tireoideanos (MCT8, MCT10, LAT1, OATP1A2 e OATP4A1), amplamente 

expressos nas células placentárias ao longo da gestação (LOUBIÈRE et al., 2010). O 

silenciamento do gene responsável pela expressão de MCT8 em camundongos reduziu a 

captação placentária de T3 (VASILOPOULOU et al., 2013). As células placentárias também 

expressam a D3, a qual promove a inativação hormonal (conversão de T4 a T3r) como forma 

de regulação do microambiente placentário e proteção fetal à superestimulação hormonal 

(CHAN et al., 2003; MORTIMER et al., 1996) e também a D2 (que converte T4 no hormônio 

biologicamente ativo T3) (CHAN et al., 2003). Os HTs são detectados em tecidos fetais e 

fluido celômico antes mesmo da glândula tireoide fetal alcançar plena funcionalidade 

(CALVO et al., 2002; COSTA et al., 1991). 

Assim, em ratos, até mesmo pequenas deficiências de iodo materno são capazes de 

diminuir as concentrações de T4 do feto. O que ratifica a necessidade de concentrações 

adequadas de T4 no soro materno para a manutenção das concentrações adequados desse 

hormônio no embrião e adequada conversão local em T3 (KLEIN et al., 1991).  

As mudanças pelas quais a tireoide materna passa a cada trimestre para adaptar-se às 

necessidades hormonais e metabólicas gestacionais são intensas e a ocorrência de alguma 

falha nos mecanismos de adaptação fisiológicas podem resultar em disfunção tireoideana 

(MÄNNISTÖ et al., 2010). Nesse contexto, destacam-se o hipotireoidismo gestacional clínico 

(TSH elevado associado a redução de T4 livre, ambos fora da faixa de referência específica 

para o trimestre) e subclínico (TSH acima da faixa de referência e concentração de T4 normal) 

que devem ser diagnósticados com base em parâmetros bioquímicos específicos, 

principalmente para o TSH, em cada trimestre de gestação, estabelecidos nos guidelines mais 

atuais publicados pela Associação Americana da Tireoide (ATA, do inglês American Thyroid 
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Association) (ALEXANDER et al., 2017; STAGNARO-GREEN et al., 2011), Associação 

Europeia da Tireoide (ETA, do inglês European thyroid association) (LAZARUS et al., 2014) 

e Sociedade Endócrina Americana (DE GROOT et al., 2012). Nesses guidelines, o limite 

superior de normalidade para o TSH no primeiro trimestre é 2.5 mIU/L e no segundo e 

terceiro trimestre é 3.0 mIU/L. No Brasil, o departamento da Tireoide da Sociedade Brasileira 

de Endocrinologia e Metabolismo concorda com o limite superior do primeiro trimestre das 

demais associações e estabelece o valor limítrofe de 3,5 nos trimestres subsequentes 

(SGARBI et al., 2013). Até então, o limite superior de referência adotado era 4.0 mIU/L e, 

além disso, não era específico para gestantes (STAGNARO-GREEN et al., 2011). Tendo em 

vista que na gestação, a concentração de TSH per si é reduzida, em virtude dos aspectos 

destacados anteriormente neste capítulo, a utilização do valor de referência 

descontextualizado não permitia o diagnósitco correto de uma parcela importante de gestantes 

e portanto, estudos epidemiológicos anteriores à publicação desses guidelines precisam ser 

interpretados com critério (BLATT; NAKAMOTO; KAUFMAN, 2012; MARAKA et al., 

2016). 

 

2.2.3 Hormônios Tireoideanos e Sistema Imunológico 

 

Os receptores para os hormônios tireoideanos estão amplamente expressos nas células 

que compõem o sistema imunológico, sendo importantes para o controle da homeostase 

celular, ciclo celular, proliferação, diferenciação e apoptose (GRYMUŁA et al., 2007; JARA 

et al., 2017a; OPAZO et al., 2017a; QUESADA-GARCÍA et al., 2014).  

Estudos tem demonstrado que os HTs desempenham um papel fundamental no 

desenvolvimento ósseo, na proliferação e diferenciação das células-tronco e progenitoras 

hematopoiéticas. Grymuła et al. (2007) detectaram expressão de RNAm dos receptores para 

os hormônios tireoideanos (THRα1 e THRβ1, do inglês do inglês thyrotropin-releasing 

hormone receptor) e da proteína THRα1 em células progenitoras obtidas da medula óssea, 

sangue do cordão umbilical e periférico de humanos. A expressão protéica do receptor 

THRβ1 foi encontrada apenas em células progenitoras nas amostras de sangue. Além desses 

achados, a exposição das células provenientes do sangue do cordão umbilical, periférico e 

medula óssea à concentrações suprafisiológicas de triiodotironina (T3) foi capaz de induzir a 
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apoptose, em comparação às células não-tratadas. O crescimento de colônias de precursores 

de granulócitos e monócitos e, também, eritróides foi menor em células progenitoras do 

cordão umbilical e da medula óssea expostos à concentrações elevadas de T3. Nesse mesmo 

estudo a eritropoiese só foi estimulada por concentração fisiológica de T3. Esses achados, 

analisados em conjunto são evidências importantes da influência do T3 na mielopoiese e 

eritropoiese.  

Os neutrófilos são as primeiras células do sistema imunológico recrutadas para o local 

da infecção e tem um papel importante na resposta inflamatória, representando cerca de 50 a 

75% dos leucócitos circulantes. Dotados de capacidade fagocítica e de clearance de 

patógenos (mediado por proteínas antibacteridas, produção de espécies reativas de oxigênio e 

NETS, do inglês neutrophil extracellular traps) são continuamente produzidos pelas 

progenitoras da medula óssea (BORREGAARD, 2010; VAN DER SPEK et al., 2016). Van 

Der Spek et al. (2018) identificaram a expressão de RNAm para as desiodase 1 e 3 (D1 e D3), 

proteínas transportadoras de monocarboxilato 10 (MCT10, do inglês monocarboxylate 

transporters) e THRα1 em neutrófilos de humanos, sendo que à D3 tem sido atribuído 

importante papel na mediação das ações dos HTs na funcionalidade dessa célula (VAN DER 

SPEK et al., 2016, 2018). Além de inativar os HTs intracelularmente, como forma de 

regulação, a D3 foi encontrada co-localizada com os grânulos azurófilos (i.e. mieloperoxidase 

- MPO) dos neutrófilos e desde então o seu possível efeito sobre a ação enzimática tem sido 

postulado. Uma das hipóteses é que o iodeto gerado a partir do metabolismo dos HTs se torne 

substrato para a MPO que, na presença de peróxido de hidrogênio, produza hipoiodito, que 

possui grande capacidade bactericida (VAN DER SPEK et al., 2016).  

É sabido que os monócitos produzidos na medula óssea alcançam a circulação 

sistêmica, a partir da qual migram para tecidos específicos, onde se diferenciam em 

macrófagos residentes, sendo sua diferenciação, proliferação e maturação altamente 

modulados (PERROTTA et al., 2014). Os macrófagos são células fagocíticas clássicas que, 

em resposta a estimulação, podem se adaptar, diferenciando-se em um fenótipo pró-

inflamatório (M1) ou anti-inflamatório (M2) (fenômeno conhecido como polarização) (SICA; 

MANTOVANI, 2012).  

Nessas células são expressos receptores THRα e THRβ e, em estudos in vitro, foi 

confirmado que o tratamento com concentrações suprafisiológicas de T3 inibiu a diferenciação 

de monócitos em macrófagos não-polarizados (in vitro), aumentou a concentração de 
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citocinas produzidas por macrófagos M1 e a partir disso concluiu-se sobre influência do T3 

sobre o favorecimento da polarização dos macrófagos ao fenótipo M1, além do aumento de 

sua atividade fagocítica, ao mesmo tempo em que inibiu a capacidade migratória de 

macrófagos não polarizados. Além disso, o THRβ-1 é o principal mediador das ações dos HTs 

sobre os macrófagos (PERROTTA et al., 2014). Outro estudo evidenciou a expressão da 

desiodase do tipo 2 (D2) em macrófagos como importante mediador das ações do T3 nessas 

células. O silenciamento gênico in vitro da expressão dessa desiodase resultou em menor 

liberação de citocinas que estariam classicamente aumentadas após a exposição de 

macrófagos ao lipopolissacarídeo (LPS), além disso, a fagocitose (principal função dos 

macrófagos) foi reduzida (KWAKKEL et al., 2014).  

Estudo recente corroborou a importância da biodisponibilidade intracelular de T3 (via 

D2) para a correta regulação da função dos macrófagos. Nesse estudo, a indução de meningite 

pneumocócica em embriões de zebrafish knockout para a D2 (KOD2) resultou em aumento 

significativo da mortalidade dos embriões, sendo que no grupo tratado com T3 esse índice foi 

reduzido. A análise da medula óssea de camundongos KOD2 permitiu aos autores inferirem 

que a desiodase do tipo 2 não é essencial para a ação do T3 no desenvolvimento e 

dieferenciação das células hematopoiéticas. Tanto os animais KOD2 quanto os selvagens não 

diferiram significativamente quanto ao número dos precursores de neutrófilos e monócitos. 

Também verificou-se diminuição da atividade fagocítica, redução na transcrição de citocinas 

pró-inflamatórias e fator estimulador de colônias de granulócitos-macrófagos (após a 

estimulação com LPS) em animais que não expressavam D2. Em linhagens de macrófagos 

knockdown para D2 e THRα houve uma polarização significativamente maior dos macrófagos 

para o fenótipo M2 (VAN DER SPEK et al., 2018). 

Em camundongos e humanos a linfopoiese de células B acontece na medula óssea. 

Ainda imaturas, essas células migram principalmente para o baço, onde completam o seu 

processo maturacional. Parte dos linfóctios B se diferenciam em plasmócitos e migram de 

volta para a medula óssea (ALLMAN et al., 2001). Esplenócitos de humanos e roedores 

expressam receptores para hormônios tireoideanos, os quais podem modular as células 

linfoides (DE VITO et al., 2011). Em camundongos knockout para o receptor THRα a 

linfopoiese de linfócitos B e sua celularidade no baço foram reduzidos, e o tratamento com 

Tiroxina reverteu esse panorama (FOSTER; MONTECINO-RODRIGUEZ; DORSHKIND, 

1999).  
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Bloise et al. (2014) demonstraram que o tratamento de camundongos com 

concentrações elevadas de T3 durante 14 dias promoveu aumento na linfopoiese,  

diferenciação de células B esplênicas em plasmócitos e seu acúmulo na medula óssea. Os 

autores verificaram aumento na massa do baço, do número de esplenócitos, redução na 

frequência de linfócitos B B220+ e isso, de certa forma, apontou para um efeito estimulatório 

do T3 sobre a diferenciação de células B em plasmócitos, fato confirmado pelos autores. 

Além disso verificaram aumento na porcentagem de plasmócitos na medula óssea e 

confirmação de sua funcionalidade em secretar imunoglobulinas.   

As células dendríticas (DC, do inglês dendritic cell) é uma das principais células 

apresentadoras de antígeno do sistema imunológico, são capazes de reconhecer, internalizar, 

processar e apresentar antígenos às células T helper imaturas (Th0), por meio do complexo de 

histocompatibilidade maior (MHC, do inglês major histocompatibility complex) para 

promover uma resposta imunológica específica (GUERMONPREZ et al., 2002).  

Células dendríticas maduras (estimuladas com LPS) e imaturas expressam RNAm para 

os receptores de hormônios tireoideanos THRα1 e THRβ1. A análise da expressão protéica de 

THRβ1 demonstrou localização significativa desse receptor no compartimento 

citoplasmástico. Também foi demonstrado que a estimulação com T3 é um importante agente 

indutor da maturação de DC imaturas oriundas da medula óssea, por ativação da via do fator 

de transcrição nuclear κb (NFκb) e Akt, e de sua funcionalidade, com base nas concentrações 

significativas de interleucina 12 (IL-12) mensurados no sobrenadante dessas células pós-

estimulação,  no aumento da proliferação de esplenócitos. Na presença de DCs estimuladas 

com T3 verificou-se diferenciação de linfócitos T imaturos no fenótipo Th1(MASCANFRONI 

et al., 2008, 2010). Em estudo posterior não foi observado efeito significativo da estimulação 

com T4 na função e maturação de DC derivadas da medula óssea. Em DCs imaturas houve 

expressão de RNAm e protéinas apenas dos transportadores de HTs MCT10 e LAT2 (que 

transportam principalmente T3), confirmado pela maior captação de T3 em comparação ao T4 

pelas DCs. Também foi verificado, em células dendríticas imaturas, a expressão protéica das 

enzimas metabolizadoras de HTs D2 e D3, mas não D1, sendo que a atividade da D3 foi mais 

de seis vezes maior que a D2. Nas DCs estimuladas com T3 tanto a expressão de RNAm dos 

transportadores MCT10 e LAT2 quanto de D3 foram significativamente aumentados 

(GIGENA et al., 2017).  
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Barreiro Arcos et al. (2011) demonstraram pela primeira vez a participação não-

genômica dos HTs sobre a proliferação das células T, mediado por uma proteína de 

membrana que ativa vias de sinalização envolvendo a proteína cinase C (PKC, do inglês 

portein kinase C) e a cinase regulada por sinal extracelular (ERK 1 / 2, do inglês, 

extracellular signal-regulated protein kinases 1 and 2). A integrina αvβ3 também está 

expressa em macrófagos e sua ativação, mediada pelos HTs, estimula a atividade bactericida 

através da produção de Óxido Nítrico em camundongos com meningite meningocócica 

(CHEN et al., 2012).  

 

2.3 PROGRAMAÇÃO FETAL E REPERCUSSÕES DO 

HIPOTIREOIDISMO GESTACIONAL NA PROLE 

 

 

A hipótese da “origem desenvolvimental (fetal) das doenças na vida adulta”, também 

conhecida como “hipótese de Barker”, foi proposta pelo médico e epidemiologista David 

James Purslove Barker (1938-2013), a partir de inúmeras evidências epidemiológicas 

restrospectivas de estudos realizados na Europa. A conclusão dessa hipótese reside em afirmar 

que parte do risco de desenvolver doenças na idade adulta é determinada no útero materno, 

pelas condições nas quais ocorre o desenvolvimento fetal (BARKER et al., 1990; BARKER; 

OSMOND, 1986, 1987; COOPER, 2013; DE BOO; HARDING, 2006).   

Em um de seus primeiros estudos epidemiológicos, demonstrou a forte correlação de 

áreas geográficas com precárias condições de vida (da Inglaterra e País de Gales) com o 

aumento da mortalidade infantil (entre 1921 e 1925) e por doenças cardíacas (entre 1968 e 

1978) (BARKER; OSMOND, 1986). Também foi demonstrado que a mortalidade materna 

em um determinado momento foi um fator preditor da taxas de óbito por AVC em adultos 

nascidos na mesma época (BARKER; OSMOND, 1987).  Barker et al. (1990) também 

associaram a menor massa corpórea ao nascer e o maior tamanho da placenta, provavelmente 

oriundos de condições nutricionais maternas adversas, à maior pressão sistólica e diastólica e 

à maior propensão para o desenvolvimento de hipertensão e doenças cardíacas na vida adulta 

(BARKER et al., 1990, 1989, 1993; BARKER, 1995). 
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Esses e outros estudos demonstram que a explicação para o desenvolvimento de 

inúmeras doenças na vida pós-natal está, principalmente, nas condições adversas de 

desenvolvimento intrauterino (BARKER, 2002; ERIKSSON et al., 2013). Desde então, 

inúmeros trabalhos tem sido publicados com o objetivo de direcionar o foco do olhar 

fisiopatológico da ocorrência inúmeras patologias na vida pós-natal, sem etiologia 

determinada, à influência pré-morbida do ambiente de desenvolvimento, principalmente 

durante a vida fetal. 

A vida intrauterina é considerada um período crítico para o adequado desenvolvimento 

fetal, permeada por intenso crescimento, proliferação e diferenciação celular. Em virtude 

disso, o microambiente intrauterino é finamente regulado (suporte de oxigênio, nutricional e 

hormonal). Portanto, alterações nesse ambiente em momentos críticos do desenvolvimento 

podem promover modificações epigenéticas, morfológicas e fisiológicas inicalmente 

reversíveis no organismo do feto (programação fetal), com o objetivo de se adequar às novas 

condições e assegurar a sobrevivência do feto. Caso a condição adversa seja persistente, pode 

ocorrer uma adaptação homeostática irreversível que pode predispor ao desenvolvimento de 

doenças na vida pós-natal a curto e longo prazo, no momento em que esse novo ambiente não 

corresponder à programação homeostática pré-natal (BARKER et al., 1993; CHEN; ZHANG, 

2011; FÉRÉZOU-VIALA et al., 2007; SFERRUZZI-PERRI; CAMM, 2016).  

O crescimento e desenvolvimento fetal ideais são assegurados, entre outros fatores, 

pelo adequado suprimento hormonal (FOWDEN; FORHEAD, 2004). Particularmente, é 

sabido que os hormônios tireoideanos (HTs) promovem crescimento, proliferação e 

diferenciação das células de todos os tecidos do organismo fetal, incluindo as células do 

sistema imunológico. No entanto, durante a maior parte do desenvolvimento intrauterino a 

glândula tireoide fetal (de humanos e roedores) não é capaz de suprir o organismo com 

concentrações suficientes de hormônios (BÁREZ-LÓPEZ et al., 2018; MORREALE DE 

ESCOBAR; JESÚS OBREGÓN; ESCOBAR DEL REY, 2000). Apesar disso,  nas primeiras 

semanas de gestação os HTs já são detectados no líquido amniótico, nos tecidos e circulação 

fetal oriundos da tireoide materna (CALVO et al., 2002; COSTA et al., 1991). Dessa forma, a 

transferência placentária de HTs maternos é de vital importância para o adequado 

desenvolvimento fetal. A diminuição no aporte desses hormônios tem sido relacionado à 

ocorrência de fetos pequenos para a idade gestacional (PIG), com restrição de crescimento 

intrauterino, atraso no neurodesenvolvimento, déficits cognitivos, entre outras desordens 

(FORHEAD; FOWDEN, 2014; MIRANDA; SOUSA, 2018).   
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Tendo em vista a crescente incidência e prevalência de hipotireoidismo gestacional 

(MARAKA et al., 2016; TAYLOR et al., 2018), tanto sob a forma declarada/clínica quanto, e 

principalmente, subclínica, as possíveis repercussões pleiotrópicas da carência do suprimento 

de tireoideanos (HTs) maternos sobre desenvolvimento fetal e responsividade pós-natal dos 

sistemas biológicos tem sido extensivamente investigados em modelos de hipotireoidismo 

gestacional experimental (HGE).  

O HGE perinatal e neonatal (durante a lactação) induzido pela administração de 

Metimazol (MTZ) 0,02% na água de beber de ratas prenhas promoveu efeito inibitório 

significativo sobre as concentrações das monoaminas (norepinefrina, epinenfrina, dopamina e 

serotonina) enquanto a concentração do neurotransmissor GABA significativamente maior em 

todas as áreas cerebrais estudadas na prole (cérebro, cerebelo e região bulbar do tronco 

encefálico), em relação à prole de mães eutireoideanas. A atividade da acetilcolinestrease 

(AChe), Na+/K+-ATPase e Ca2+-ATPase foram significativamente reduzida ao longo dos 21 

dias pós-natal. Essas dados, em conjunto, fornecem indícios fortes que a carência de HTs 

duranto o desenvolvimento fetal afeta a excitabilidade e transmissão sináptica da prole na vida 

pós-natal (AHMED; ABD EL-TAWAB; AHMED, 2010). Em outro estudo, (AHMED et al., 

2012), utilizando o mesmo modelo experimental descrito inicialmente, demonstraram que o 

HGE afetou negativamente o desenvolvimento neuronal (promoveu deformação e/ou 

degeneração das células da camada  molecular) e isso esteve associado ao aumento na 

peroxidação lipídica e diminuição da concentração de componentes do sistema de defesa 

antioxidante (glutationa redutase, S-transferase e peroxidase, além de afetar a supeóxido 

dismutase e catalase) no cérebro, cerebelo e bulbo da prole nas 3 primeiras semanas de vida 

pós-natal.  

Koromilas et al. (2015) induziram o HGE em ratas prenhas pela administração de 

Propiltiouracil (PTU) 0,05% em diferentes momentos: (i) apenas durante a gestação; (ii) 

apenas durante a lactação; e (iii) durante a gestação e lactação. Esses pesquisadores, ao 

estudarem a atividade da acetilcolinesterase em regiões encefálicas da prole com 21 dias de 

vida pós-natal, observaram marcada diminuição nesse parâmetro no córtex de proles oriundas 

de mães com hipotireoidismo exclusivamente durante o período gestacional (grupo i). No 

hipocampo, esse parâmetro foi significativamente reduzido apenas no grupo de proles de 

mães com hipotireoidismo peri e neonatal (grupo iii). A atividade da Na+/K+-ATPase 

(envolvido na excitabilidade neuronal, metabolismo e neurotransmissão)  foi reduzida no 

córtex cerebral de proles de mães com hipotireoidismo peri e neonatal (grupo iii) ou apenas 
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neonatal (ii) o mesmo impacto foi observado no hipocampo da prole do grupo (i) e (ii). 

Diferente do achado de (AHMED; ABD EL-TAWAB; AHMED, 2010), esse estudo 

demonstrou o impacto da privação de HTs maternos exclusivamente durante o 

desenvolvimento fetal na atividade AChe e Na+/K+-ATPase no SNC da prole. 

Recentemente, Amano et al. (2018) demonstraram que aspectos cognitivos de 

memória e aprendizado da prole de mães induzidas a um modelo de hipotireoidismo 

gestacional leve ou moderado, a partir do tratamento com PTU nas concentrações de 5 ppm e 

50 ppm, respectivamente, do 14° dia gestacional (DG) ao 21° dia pós-natal (DPN) (parte da 

gestação e toda a lactação) estão afetados e isso foi atribuído à disfunção hipocampal (a partir 

da redução na concentração de neurotransmissores - glutamato, glicina e GABA e da 

expressão de subunidades do receptor NMDA). 

Além desses estudos, outros dados de pesquisas experimentais e em humanos 

fomentam o dano da privação dos HTs maternos durante o desenvolvimento fetal em 

parâmetros estruturais, biquímicos e funcionais do SNC da prole na vida pós-natal (CHEN et 

al., 2015; CISTERNAS et al., 2016; LASLEY; GILBERT, 2011; NAVARRO et al., 2015; 

OPAZO et al., 2008).  

Estudos prévios realizados por nosso grupo de pesquisa demonstram que o 

hipotireoidismo materno exclusivamente durante a gestação (a partir da administração de 

MTZ 0,02%, do 9° dia gestacional até o dia do parto) afetou o sistema cardiovascular da 

prole. Aos 60 dias pós-natal (DPN), filhos de mães hipotireoideanas apresentaram parâmetros 

fisiológicos condizentes com quadro hipertensivo: pressão arterial sistólica, diastólica e média 

elevada, apesar da menor frequência cardíaca (SANTOS et al., 2012). Além disso, também 

verificou-se que a privação de HTs maternos durante o desenvolvimento fetal programou a 

prole para desenvolver hipersensibilidade à uma estimulação térmica (utilizando o teste de 

retirada da cauda – Tail Flick), aos 7, 15, 23 e 30 DPN, e performance locomotora reduzida 

no teste de desempenho rota-rod e no teste de força de preensão aos 60 DPN, demonstrando 

que circuitarias neurais centrais e periféricas nociceptivas e de modulação da força muscular 

podem estar alterados (ALVES et al., 2013).  

Proles de ratas hipotiroideanas (PTU 0,025% do 1° DG até o parto) apresentaram 

atraso no início da puberdade, menor amplitude e frequência das contrações uterinas 
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induzidas por carbacol e ocitocina, além de menor espessura do endométrio e da camada de 

músculo liso uterino (BAGHERIPUOR et al., 2018).  

Em relação aos impactos da programação fetal ocasionada pela privação de HTs 

tireoideanos maternos sobre o sistema imunológico da prole na vida pós-natal poucos estudos 

tem sido publicados, dentre eles destaca-se o de Nakamura et al. (2007). Esses autores 

demonstraram efeito imunomodulatório transitório do hipotireoidismo gestacional (ratas 

prenhas tratadas com PTU 3 ou 12 ppm; ou MTZ 200 ppm) perinatal e neonatal. Proles 

gestadas sobre condição de hipotireoidismo materno apresentaram menor massa do baço e 

timo, alterações hematológicas, histopatológicas (esplênicas e tímicas) e aumento na 

proporção de células T regulatórias (Treg) no baço e sangue periférico dos neonatos. 

Ademais, verificaram aumento das células TCD4+ e TCD8+ no baço e sangue periférico da 

prole de mães hipotireoideanas.  

Pesquisas divulgadas recentemente tem apontado para o interesse em estudar como a 

programação intrauterina do sistema imunológico fetal, promovida pela privação no 

suprimento de HTs maternos, afeta a responsividade da prole na vida pós-natal a um insulto 

infeccioso/inflamatório. Todos os estudos divulgados utilizam o MTZ administrado na 

concentração de 0,02% apenas durante a gestação. 

Albornoz et al. (2013) verificaram que camundongos fêmeas proles de mães 

hipotireoideanas desenvolveram a encefalomielite autoimune experimental (EAE) de forma 

precoce e mais grave, além de demonstrar capacidade de recuperação reduzida, em relação à 

prole de mães eutireoideanas. Em fêmeas gestadas sob condição hipotireoidea submetida à 

EAE observou-se maior desmielinização de neurônios e morte de oligodendrócitos na medula 

espinhal, associados ao aumento significativo no infiltrado inflamatório da medula, 

principalmente de células CD4+ e CD8+.  

A partir desse achado, Haensgen et al. (2018) investigaram o perfil de resposta 

imunológica da prole associada à EAE e verificou que a capacidade supressora das células T 

CD4+CD25+ (linfócitos T regulatórias naturais) isoladas do baço da progênie gestada sob 

condição hipotireoidea materna e que fora induzido EAE foi reduzida. As células T 

CD4+CD25+ desses animais falhou em suprimir a proliferação das células T efetoras (in 

vitro). A capacidade de diferenciação dos linfócitos T CD4+CD25- da PMH EAE em células T 

CD4+CD25+FOXP3+IL-10+, induzida in vitro, também foi prejudicada.  



 26 

Baseando-se também no achado de Albornoz (2013), Opazo et al. (2017b) objetivaram 

entender, de fato, como o hipotireoidismo gestacional afeta a responsividade de astrócitos e 

microglia do SNC da prole a um estímulo inflamatório. Os pesquisadores evidenciaram maior 

responsividade astrocitária à estimulação com TNF-α (do inglês, tumor necrosis fator-alpha), 

essas células produziram mais NO (do inglês, nitric oxide) e iNOS (do inglês, inducible nitric 

oxide synthase), estímulos quimiotáticos de neutrófilos, e promoveram maior apoptose 

neuronal. Contrariamente, a capacidade da microglia em induzir inflamação, a partir da 

estimulação com LPS, foi significativamente reduzida. A partir disso, os autores sugeriram 

que a superativação astrocitária pode estar entre os mecanismos subjacente à maior 

susceptibilidade que fêmeas PMH tem de desenvolver EAE.  

Interessantemente, Nieto et al. (2016), a partir da indução de pneumonia 

pneumocócica invasiva, verificaram que as fêmeas progênie de mães hipotireoideanas 

infectadas demonstraram ser mais resistentes à morte. Esses animais tiveram menor escore, 48 

horas após a infecção, quando comparadas à progênie controle infectada. Evidência que, de 

acordo com os autores, é consequência da maior capacidade que esses animais possuem de 

conter a disseminação da infecção, uma vez que foi encontrada menor carga bacteriana no 

sangue e cérebro, ao passo que houve maior concentração de células inflamatórias nos 

pulmões dessas proles, também 48h após o insulto infeccioso.  

Os sinais e sintomas clínicos de hipotireoidismo são facilmente confundíveis com os 

que normalmente acontecem durante a gestação, sendo assim essa desordem passa 

desapercebida por muitas gestantes, principalmente as que não fazem acompanhamento pré-

natal ou, se o fazem, a triagem ou screening de investigação dos HTs não é realizado (no 

SUS, por exemplo, esssa investigação não é mandatória) e, portanto, não são diagnosticadas e 

tratadas. Assim, o aumento na provisão de estudos de qualidade que demonstrem a associação 

entre desordens na vida pós-natal com o inadequado suprimento de HTs durante o 

desenvolvimento fetal e dos efeitos benéficos do tratamento de reposição servirão para 

subsidiar tanto a criação de políticas públicas que tornem mandatório o screening universal 

dos HTs em gestantes quanto fomentar a discussão por parte das associações nacionais e 

internacionais (American Thyroid Association, European Thyroid Association, e outras), uma 

vez que essas sociedades preconizam o rastreio seletivo em detrimento do screening universal 

(DE GROOT et al., 2012; LAZARUS et al., 2014; SGARBI et al., 2013; STAGNARO-

GREEN et al., 2011; VILA et al., 2014), sobre estratégicas diagnósticas e de tratamento que 

alcancem uma parcela maior dessa população e, quiçá, acabe repercutindo a longo prazo na 
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diminuição da incidência/prevalência de doenças que provavelmente são desencadeadas pela 

forte influência desenvolvimental da carência de HTs maternos.  

Até então, o rastreio é preconizado apenas para gestantes com histórico de risco para o 

desenvolvimento de desordens tireoideanas (idade maior que 30 anos, residir em região com 

insuficiência de iodo, história familiar, doenças autoimunes, sinais e sintomas de disfunção 

tireoideana, entre outros) (SGARBI et al., 2013; STAGNARO-GREEN et al., 2011). No 

entanto já foi comprovado que essa estratégia deixa de detectar aproximadamente 36% das 

gestantes com disfunção disfunção tireoidena (NAZARPOUR et al., 2016; NEGRO et al., 

2010; VAIDYA et al., 2007).  

 

2.4  ONTOGENIA DO SISTEMA IMUNOLÓGICO: JANELAS 

CRÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO  

 

A vida fetal e início da vida pós-natal representam um momento crítico para o 

desenvolvimento do sistema imunológico de vertebrados. Insultos que ocorrem nesse período 

podem resultar em resposta imunológica alterada, na vida pós-natal (DIETERT et al., 2000; 

HOLLADAY; SMIALOWICZ, 2000). 

No início do desenvolvimento, em vertebrados, as células tronco pluripotentes 

aparecem em ilhotas de sangue dentro do saco vitelínico, no entanto, esse ambiente não é 

propício ao desenvolvimento de linhagens sanguíneas que não sejam eritropoiéticas. 

Aproximadamente no dia 9 de gestação, em camundongos, essas células migram para o fígado 

e baço fetal, onde já detecta-se a hematopoiese por volta do 10° dia de gestação, em 

camundongos, e 6ª  semana, em humanos. Já o baço de camundongos possui hematopoiese 

ativa do dia 15 de gestação até algumas semanas após o nascimento, sendo que, na vida pós-

natal, esse órgão ainda contém reservas limitadas de células hematopoiéticas que dão suporte 

ao desenvolvimento de células mielóides e eritróides, mas a linfopoiese esplênica não mais 

acontece (HOLLADAY; SMIALOWICZ, 2000; PAUL; CONKLE; FRESHNEY, 1969; 

TAVASSOLI, 1991). 

No período perinatal, tanto em humanos (20ª semana) quanto em camundongos (dia 

17-18), as células tronco pluripotentes do fígado migram para a medula óssea e o fígado 
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passa, cada vez mais, a assumir uma função metabólica. A partir do 18° dia embrionário e ao 

longo da vida pós-natal, a medula óssea assume função hematopoiética primária 

(HOLLADAY; SMIALOWICZ, 2000).  

Células B progenitoras são detectados na medula óssea de camundongos no 19° dia de 

gestação, aumentam em número até por volta de 2 a 4 meses de idade, tempo no qual eles 

constituem cerca de 20% da população de células nucleadas. Já os linfócitos T podem ser 

detectados na medula óssea de mamíferos no nascimento, aumentando quantitativamente até 

alcançar um platô, aos 2-4 meses de idade (HOLLADAY; SMIALOWICZ, 2000; VELARDI; 

COOPER, 1984). 

O timo rudimentar de camundongo é formado nos dias 9-10 de gestação, logo após 

ocorre a colonização pelas células T precursoras (dias 10-11), oriundas do fígado fetal. Uma 

vez maduros, os timócitos migram para a periferia como linfócitos T-helper (CD4+) e T 

citotóxico (CD8+). Em humanos, tanto a colonização do timo quanto o desenvolvimento das 

células T acontecem no primeiro trimestre de desenvolvimento fetal (HOLLADAY; 

SMIALOWICZ, 2000). 

Após o nascimento, a função hematopoiética esplênica e hepática desaparecem. Os 

leucócitos são produzidos na medula óssea e, exceto para linfócitos T, atingem maturação 

completa nesse tecido. Ademais, células B e T funcionais, produzidas pela medula óssea e 

timo, respectivamente, migram para o baço, nodos linfáticos e tecidos linfoides associados à 

mucosa. Contudo, em roedores, o padrão maduro de resposta imunológica ao antígeno não é 

alcançado até um mês de idade. Nesse período, o sistema imunológico permanece imaturo, 

falha ao produzir anticorpos contra antígenos. Dessa forma, uma avaliação da resposta 

imunológica madura, em roedores, deve ser realizada após esse período, conhecido como 

imunodeficiência perinatal (HOLLADAY; SMIALOWICZ, 2000). 

O entendimento da progressão com que ocorre o desenvolvimento do sistema 

imunológico é de salutar importância para detectar janelas críticas de potencial 

vulnerabilidade a algum tipo de insulto. De maneira geral, Landreth (2002) cita cinco 

momentos distintos, desde o desenvolvimento embrionário até a vida pós-natal, são eles: (1)  

formação das células tronco embrionárias; (2) o período de desenvolvimento hepático fetal 

como órgão com função hematopoiética primária; (3) período de colonização e 

estabelecimento da medula óssea e timo como órgãos hematopoiéticos; (4) período inicial de 
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imunodeficiência perinatal; (5) período no qual a resposta imunológica madura é alcançada e 

a memória imunológica é estabelecida (Figura 5) (DIETERT et al., 2000; LANDRETH, 

2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificações no micro-macroambiente intrauterino durante o início da gestação 

podem, por sua vez, ocasionar falha na formação das células tronco, ou formação anormal, 

enquanto que a exposição em fases tardias da gestação implica na interrupção da migração de 

células e proliferação. 

Exposição a poluentes atmosféricos durante o início do período gestacional estiveram 

associados com distribuição alterada de imunofenótipos de linfócitos, com aumento na 

porcentagem de linfócitos CD3+ e CD4+ e diminuição na porcentagem de células Natural 

Killer (NK) e CD19+. A exposição em período gestacional mais tardio promoveu um 

distribuição contrária, com diminuição na porcentagem dos primeiros e aumento nos últimos 

(HERR et al., 2010).   

Dados obtidos por Bunn et al. (2001) demonstraram que a exposição de ratas prenhas 

ao chumbo, durante diferentes momentos do desenvolvimento embrionário do feto, culminou 

Figura 5: Janelas críticas de vulnerabilidade no desenvolvimento do sistema imunológico 

de roedores e humanos. Adaptado de Dietert et al. (2000) e Landreth (2002). 
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em um resultado diferenciado da capacidade do sistema imunológico da prole. A prole mais 

afetada foi aquela oriunda de mães expostas ao chumbo na fase final da gestação. Dessa 

forma, no caso desse padrão de exposição, é possível que a resistência do hospedeiro à doença 

possa estar afetada. 

No intuito de verificar o quanto que a resposta imunológica na vida pós natal pode ser 

afetada por uma condição de carência de hormônio tireoideano durante o desenvolvimento 

intrauterino Albornoz et al. (2013a) induziram um modelo de encefalomielite autoimune em 

camundongos com sete semanas de idade que se desenvolveram dentro de condição materna 

hipotireoidea, hipotireoidea com reposição de T4 ou eutireoideana. Os autores verificaram 

que os animais prole de mães com hipotireoidismo desenvolveram a encefalomielite de uma 

forma mais severa, com dados de escore da doença aumentados, com frequência aumentada 

de desminielização das placas na medula espinhal, um maior número de células T CD4+ e 

CD8+ e alta porcentagem de morte de oligodendrócitos em secções da medula espinhal. Esses 

achados, por sua vez, evidenciam a importância e relação entre um adequado suprimento de 

hormônio tireoideano durante a gestação e resistência ao desenvolvimento de doenças 

inflamatórias no Sistema Nervoso Central (SNC) da prole. 

Utilizando um protocolo de hipotireoidismo perinatal, com administração de 

Metimazol (200 ppm), Propriltiuracil (3 ou 12 ppm) na água de beber de ratas prenhas, a 

partir do 10° dia de gestação até o fim da lactação (terceira semana de vida pós natal da 

prole), (NAKAMURA et al., 2007a) verificaram que a exposição pós-natal às drogas 

indutoras de hipotireoidismo materno (Metimazol e Propiltiouracil) causaram uma redução na 

massa corpórea e dos órgãos linfoides, diminuição da população de células B e aumento na 

população de células Natural Killer (NK). Esses efeitos foram observados em amostras da 

prole com 21 dias de vida pós-natal, sendo que as mudanças nas subpopulações de células 

linfoides foram relativamente restauradas aos valores do grupo controle nos animais com 11 

semana de idade.  

Nessa perspectiva, estudos já mostram que a deficiência de hormônio tireoideano 

materno durante a gestação aumenta a susceptibilidade da prole em desenvolver doenças 

inflamatórias no sistema nervoso central (SNC) e a capacidade de reação celular diante de 

insultos inflamatórios, também no SNC (ALBORNOZ et al., 2013; OPAZO et al., 2017). 

Ademais, Nieto et al. (2016) demonstraram que o hipotireoidismo gestacional altera a 
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resposta imunológica e a fisiologia pulmonar, aumentando a resistência das proles fêmeas a 

infecções respiratórias bacterianas (NIETO et al., 2016). 

 

2.5  SEPSE 

 

Um dos temas mais antigos da história da medicina, a sepse, tem primeira alusão 

datando de Hipócrates (460-377 AD), que utilizou o termo “ferida putrefata” para figurar as 

suas manifestações clínicas. Hugo Schottmüller, em 1914, foi o primeiro a descrever que a 

presença de infecção era um importante constituinte da sepse (RITTIRSCH; FLIERL; 

WARD, 2008). Anos mais tarde, Thomas Lewis evidenciou que é a resposta do hospedeiro 

que ocasiona a patologia, propondo uma nova maneira de entender o processo fisiopatológico, 

com uma transição de foco do agente infeccioso para a resposta imunológica propriamente 

dita (RITTIRSCH; FLIERL; WARD, 2008; THOMAS, 1972).  

Nas últimas décadas, consensos entre estudiosos tem sido obtidos com o intuito de 

descrever e categorizar a sepse, besando-se na gravidade das variáveis clínicas analisadas 

(CAWCUTT; PETERS, 2014). Assim, a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica 

(conhecida pelo acrônimo inglês SIRS) é utilizada para definir um quadro clínico de processo 

inflamatório, independente da causa (BONE et al., 1992b). Compreende uma variedade de 

insultos e inclui, mas não está limitada, a ocorrência das seguintes manifestações clínicas: 

temperatura corpórea > 38°C ou < 36°C; frequência cardíaca (FC) > 90 BPM; taquipnéia, 

manisfestada por frequência respiratória (FR) > 20 respirações/ minuto, ou hiperventilação, 

indicada por uma PaCO2 < 32 mmHg; e leucopenia ou leucocitose (BONE et al., 1992; 

SINGER et al., 2016). 

Já a sepse, atualmente, é definida como uma síndrome que apresenta disfunção de 

órgãos, com grande risco de mortalidade, resultante de uma desregulação (ativação precoce de 

resposta inflamatória e anti-inflamatória) na resposta do hospedeiro à infecção (na presença 

ou não de evidência microbiológica) (SINGER et al., 2016). Entende-se infecção como um 

processo patológico causado pela invasão de tecidos, fluidos ou cavidades do corpo, 

normalmente estéreis, por microorganismos patogênicos ou potencialmente patogênicos 

(BONE et al., 1992a; LEVY et al., 2003). Já a bacteremia está associada à presença de 

bactéria na corrente sanguínea (BONE et al., 1992a).  
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As manifestações clínicas da sepse são muito variáveis, depende de fatores como foco 

infeccioso inicial, o organismo causador, o padrão de disfunção de órgãos (no caso da sepse 

grave), condição pré-morbida do paciente e o tempo para início do tratamento (ANGUS; 

VAN DER POLL, 2013).  

A disfunção fisiológica progressiva detectada por uma mudança maior ou igual a 2 no 

escore total do SOFA (Simplified Acute Physiology Score), em consequência de uma ameaça 

aguda à homeostase sistêmica, define a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos (SDMO) 

(BONE et al., 1992; MARSHALL et al., 1995; SINGER et al., 2016). O choque séptico, um 

subgrupo da sepse, refere-se a um estado de profunda anormalidade circulatória, celular e 

metabólica que potencializam o risco de mortalidade (SINGER et al., 2016) 

A sepse é o maior problema mundial de saúde. Um quadro fisiopatológico que atinge 

milhões de pessoas ao redor do mundo a cada ano, mata um paciente em cada quatro e cuja 

incidência está a cada dia maior (DELLINGER et al., 2013). Estudo de coorte conduzido nos 

Estados Unidos da América (USA) mostrou estimativas de dados epidemiológicos do ano 

1995, destacando a incidência de 751.000 casos por ano (cerca de 300 casos em cada 

população de 1000) (ANGUS et al., 2001). Aproximadamente,  150.000 pessoas morrem 

anualmente na Europa e mais de 200.000 morrem nos EUA vítimas de sepse grave (ANGUS 

et al., 2001).  Além disso, os EUA despendem de cerca de US$ 16,7 bilhões, a cada ano, com 

custos hospitalares de pacientes com quadro séptico, tendo em vista que o custo de um 

paciente alocado em UTI com sepse é seis vezes maior do que para o tratamento de um 

paciente sem sepse (ANGUS et al., 2001; EDBROOKE et al., 1999).  

 Uma recente estimativa mundial da prevalência de sepse grave em pacientes 

pediátricos em unidades de cuidados intensivos apontou para cerca de 8,2% dos pacientes 

estudados (WEISS et al., 2015). Dados epidemiológicos sobre prevalência e mortalidade da 

sepse na América Latina são escassos. No entanto, estudo multicêntrico realizado em 

instituições públicas e privadas de duas regiões do Brasil destacou que a sepse é o maior 

problema de saúde pública nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s), com alta taxa de 

morbidade, mortalidade e  custo elevado (SILVA et al., 2004; SOGAYAR et al., 2008). Além 

de evidenciarem incidência de cerca de 57 a cada 1000 pacientes por dia, dados 

pormenorizados desse levantamento mostram que as taxas de incidência de sepse, sepse grave 

e choque séptico em 1.383 pacientes admitidos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

foram de 61,4, 35,6 e 30,0 a cada 1000 pacientes por dia, respectivamente. Já a taxa de 
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mortalidade dos pacientes com SRIS, sepse, sepse grave e choque séptico aumentou 

progressivamente de 24,3% para 34,7 % , 47,3% e 52,2 %, respectivamente. Para pacientes 

com SRIS sem infecção a taxa de mortalidade foi de 11,3% (SILVA et al., 2004). Em relação 

aos custos para União relacionados com a permanência de pacientes sépticos na UTI, estudo 

observacional multicêntrico realizou, pela primeira vez, uma análise econômica dos gastos 

diretos da sepse em pacientes de UTI, no período entre os anos de 2003-2004, e revelou custo 

elevado, com uma média total por paciente de cerca de U$ 9.632,00 (SOGAYAR et al., 

2008).  

Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento da sepse pode-se destacar a 

predisposição do paciente a desenvolver a infecção e à probabilidade de disfunção aguda 

do(s) órgão(s), caso a infecção se desenvolva. Dentre os pacientes com algum tipo de infecção 

ocasionado por doenças crônicas, por exemplo, os fatores de risco incluem o organismo 

causador e o genótipo, mas também idade, gênero e raça (ANGUS; VAN DER POLL, 2013). 

Como destacado, fatores pré-morbidade tem impacto substancial na instalação e resolução do 

quadro séptico, modulando tanto o curso do desenvolvimento fisiopatológico quanto a 

abordagem terapêutica (LEVY et al., 2003).    

Em humanos, os sinais clínicos de paciente com sepse são avaliados seguindo-se 

protocolos de acompanhamento validados e amplamente difundidos como: APACHE II (Acue 

Physiology and Chronic Health Evaluation), SAPS II (Simplified Acute Physiology Score) e 

SOFA (Simplified Acute Physiology Score) (KNAUS et al., 1985; LE GALL et al., 1984; 

VINCENT et al., 1996). Em estudos experimentais publicados por pesquisadores 

internacionais tem crescido a utilização de um sistema de escore intitulado Murine Sepsis 

Score (MSS) (SHRUM et al., 2014) para acompanhamento da progressão clínica dos animais 

(BELKACEM et al., 2017; BUSCHER et al., 2016; EL-ASSAAD et al., 2017; HELMS et al., 

2017; MEI et al., 2018; MISHRA et al., 2016; NEVIERE et al., 2016; RAYES et al., 2017; 

ZHANG et al., 2017a).  No entanto, apesar do Brasil ser um país com muitas publicações 

sobre sepse experimental não existe um protocolo robusto validado e específico para 

acompanhamento da progressão da sepse polimicrobiana em animais. Associado a isso, tem-

se buscado por métodos de investigação e avaliação da sepse experimental sensíveis e que 

padronizem os achados, tornando-os passíveis de comparação e translação para a prática 

clínica, pois muito do insucesso da aplicação de estratégias terapêuticas na clínica, até então 

comprovadas experimentalmente, tem sido a isso atribuído, pois diante da complexidade do 

quadro séptico, apenas o estudo isolado da taxa de mortalidade dos animais deixa uma lacuna 
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importante sobre os aspectos clínicos intrínsecos à progressão da patologia. Considerando, 

também, o clamor ético apontando para o desuso do desfecho morte nos estudos 

experimentais de sepse e priorização do bem-estar animal e minimização do sofrimento 

(FLECKNELL, 2002; HUET et al., 2013; NEMZEK; HUGUNIN; OPP, 2008). 

 

2.6  ASMA 

 

Asma é um vocábulo de etimologia grega utilizado inicialmente para designar a 

“respiração de boca aberta” e seu primeiro registro escrito data de pouco mais de 2700 anos 

atrás, no poema Ilíada de autoria atribuída a Homero. Como termo da literatura médica, a 

palavra asma foi encontrada  pela primeira vez em escritos da escola de Hipócrates 

(MARKETOS; BALLAS, 1982). Atualmente conhecida como afecção crônica do trato 

respiratório baixo, a asma é bastante heterogênea, do ponto de vista molecular e clínico, sendo 

classicamente caracterizada por crises episódicas ou frequentes de obstrução, hiper-

responsividade e inflamação das vias aéreas. Pode ser desencadeada em qualquer idade, sendo 

mais comum na infância e adolescência, apresentando fenótipos variados (MCCRACKEN et 

al., 2017).  

A asma é uma desordem do trato respiratório com fenótipos bastante heterogêneos, 

caracterizada por intenso processo inflamatório que leva à obstrução reversível e hiper-

responsividade das vias aéreas (HOLGATE, 2012; KIM; DEKRUYFF; UMETSU, 2010). A 

sua etiologia multifatorial está associado à interação de fatores genéticos (DIJK et al., 2013; 

THOMSEN, 2015; VERCELLI, 2008), epigenéticos (CHRISTENSEN et al., 2017; 

MARTINO; PRESCOTT, 2011) e ambientais (CHRISTENSEN et al., 2017).  

Considerada um grande problema de saúde pública, e prestes a ser tornar uma das 

doenças crônicas mais prevalentes, a asma atinge aproximadamente 300 milhões de pessoas 

no mundo, tendo uma estimativa adicional de prevalência, até 2025, de mais 100 milhões de 

pessoas (DHAMI et al., [s.d.]). Nos Estados Unidos da América (EUA), a asma possui uma 

prevalência de 7,5% dos adultos, resultando em  1,8 milhão de hospitalizações por ano 

(MCCRACKEN et al., 2017). E no Brasil, a taxa de mortalidade atribuída a asma ainda é 

considerada alta (CARDOSO et al., 2017). Estudo descritivo longitudinal publicado 
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recentemente sobre o impacto da asma entre os anos de 2008 e 2013 no Brasil, realizado a 

partir da base de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS), mostrou que nesse período 

ocorreram cerca de 120.000 admissões hospitalares em virtude de quadros asmáticos, 

permanência média no ambiente hospitalar de aproximadamente 3 dias por ano e aumento de 

25% na taxa de mortalidade relacionada à asma. Além disso, o custo de cada hospitalização 

ocasionada pela asma foi de 160 dólares, que, fazendo as devidas correções monetárias, o alto 

custo total fica evidente (CARDOSO et al., 2017). 

Na asma do endotipo alérgica, também denominada extrínseca ou atópica, a 

sensibilização inicial com substâncias alergênicas, comuns e inócuas (neste caso, a 

Ovalbumina – OVA - associadas a uma substância adjuvante, neste caso, o hidróxido de 

alumínio), favorece a polarização das células T Helper 0 (TH 0), ou naive,  para o fenótipo TH 

2 e a produção de IgE específico para a OVA (KIM; DEKRUYFF; UMETSU, 2010). Para 

tanto, o alérgeno é captado e processado em pequenos peptídeos pelas células apresentadoras 

de antígeno, em particular as células dendríticas presentes no lúmen e submucosa respiratória, 

por exemplo, e apresentados por moléculas do complexo de histocompatibilidade principal 

(MHC, do inglês major histocompatibility complexes) II, nos linfonodos, às células TH 0 que, 

na presença de IL-4 secretada por mastócitos e basófilos, diferenciam-se em um fenótipo TH 2 

(GALLI; TSAI; PILIPONSKY, 2008; KIM; DEKRUYFF; UMETSU, 2010). Essas, por sua 

vez, interagem direta e indiretamente (via secreção de IL-4 e IL-13) com células B para 

estimular a produção de Imunoglobulinas Específicas para o antígeno (IgE-OVA), as quais 

são liberadas local e sistemicamente para interagir, principalmente, com os mastócitos 

(GALLI; TSAI; PILIPONSKY, 2008).  

A exposição secundária ao alérgeno, no epitélio das vias aéreas, desencadeia uma 

resposta imunológica que culmina com a inflamação pulmonar alérgica, característica da 

asma (BJÖRNSDOTTIR; CYPCAR, 1999). Minutos após a interação do alérgeno com os 

mastócitos, ocorre a liberação de vários mediadores químicos como: histamina, citocinas 

(TNF-α); quimiocinas (CXCL8); fatores de crescimento; leucotrienos, prostaglandinas e fator 

ativador de plaquetas (PAF). Esses mediadores, por sua vez, promovem vasodilatação, 

aumento da permeabilidade vascular local, produção de moléculas de adesão que favorecerão 

o influxo de leucócitos (principalmente eosinófilos e neutrófilos) para o interstício e tecido 

pulmonar, além do recrutamento de células com fenótipo TH 2,  promovendo, também, 

aumento na produção de muco e contração da musculatura lisa (GALLI; TSAI; 

PILIPONSKY, 2008). Algumas horas após o estímulo inicial, ocorre um maior recrutamento 
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leucocitário, principalmente de células TH 2, as quais, por sua vez, secretarão um perfil de 

citocinas que amplificarão a resposta inflamatória através do aumento na produção de IgE (via 

IL-4), recrutamento de eosinófilos (via IL-5) e mastócitos (via IL-9). Além de neutrófilos, 

basófilos e monócitos. Os macrófagos, também, desempenham papel importante na 

fisiopatologia da asma, participando da apresentação antigênica e consequente polarização 

linfocitária TH 2 e ao secretar citocinas que promovem a expressão de moléculas de adesão 

que favorecem a infiltração de células inflamatórias para o interstício e parênquima pulmonar.  

A resposta inflamatória persistente deflagra mecanismos de dano e reparo que 

promovem o remodelamento das vias aéreas, caracterizado por espessamento de suas paredes, 

deposição de colágeno, hipertrofia e hiperplasia de músculo liso, aumento do número de 

glândulas mucosas e fibrose subepitelial. Essas anormalidades estruturais podem alterar a 

mecânica ventilatória e resultar em um estreitamento das vias aéreas, o que contribui para a 

cronicidade e progressão da doença (CHUNG, 2016; KUDO; ISHIGATSUBO; AOKI, 2013).  

Estudos prévios já mostraram que o epitélio dos brônquios de pacientes asmáticos é 

estruturalmente e funcionalmente alterado. A característica mais notável do epitélio alterado 

da asma é o aumento da expressão do gene da mucina e do número de células caliciformes 

presentes no epitélio, o que tem sido relacionado ao aumento da atividade de citocinas 

liberadas por células T helper 2 (Th2)(DAVIES, 2014). 

A asma é classicamente considerada uma doença inflamatória mediada células Th2, 

caracterizada por níveis elevados de imunoglobulina E (IgE) e eosinófilos resultantes de um 

aumento de citocinas liberadas pelas células Th2 (ARIMA; FUKUDA, 2011; FAHY, 2015). 

Geralmente, a resposta inflamatória Th2 na asma se inicia na infância, quando estímulos 

ambientais como exposição e inalação de alérgenos (poeira, ácaros, pelo de animais, fungos e 

pólen) e infecções do trato respiratório inferior podem estimular a proliferação de células Th2, 

e subsequente produção e liberação de citocinas Th2, como interleucina (IL)-3, IL-4, IL-5, IL-

9 e IL-13(FAHY, 2015; KUDO; ISHIGATSUBO; AOKI, 2013). 

Células Th2 parecem ser uma das principais células regulatórias da resposta asmática. 

Amostras de lavado broncoalveolar e biópsias de brônquios de pacientes asmáticos 

demonstraram números elevados de células T ativas, bem como níveis elevados de RNAm 

para citocinas (IL-4, IL-5 e IL-13) produzidas por estas células. O perfil de citocinas Th2 são 
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os principais elementos regulatórios para a síntese de IgE e diferenciação de eosinófilos, 

característicos da asma brônquica (HAMELMANN; GELFAND, 2001).  

O recrutamento de células inflamatórias e produção de citocinas podem resultar em 

altos níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês reactive oxygen species) e 

espécies reativas de nitrogênio (RNS, do inglês reactive nitrogen species), com consequente 

estresse oxidativo. De fato, os níveis de ROS e RNS estão elevados nas vias aéreas de 

pacientes asmáticos.  Além disso, pulmões asmáticos apresentam uma atividade reduzida das 

enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD, do inglês superoxide dismutase) e 

catalase (ERZURUM, 2016). 

É sabido que a asma é uma patologia bastante heterogênica, cuja deflagração é 

ocasionada por aspectos genéticos e ambientais. Nessa perspectiva, inúmeros estudos tem 

atribuído ao contexto de desenvolvimento intrauterino como importante “programador” da 

susceptibilidade ao desenvolvimento de doenças alérgicas, particularmente a asma 

(CAMPBELL et al., 2015; COOK-MILLS, 2015; GATFORD et al., 2017; GRIEGER et al., 

2016; LOCKETT; HUOMAN; HOLLOWAY, 2015). 

Nesse sentido, Maiellaro et al. (2016) demonstraram que a exposição de ratas ao 

formaldeído durante toda a gestação modificou o perfil de células inflamatórias recrutados 

para o tecido pulmonar após a indução de asma. Houve maior influxo de leucócitos, menor 

número de eosinófilos e atividade da peroxidase eosinofílica, tanto no  lavado broncoalveolar 

quanto no tecido pulmonar da prole de mães expostas ao poluente. Os autores concluíram que 

a exposição intrauterina  pode programar a prole para o desenvolvimento de asma com 

fenótipo neutrofílico. Em outro estudo, a exposição de camundongos prenhas a uma 

estimulação sonora estressora (durante toda a gestação) foi um insulto programador de uma 

maior susceptibilidade para o desenvolvimento da asma alérgica na prole na vida adulta (com 

42 DPN) (PINCUS-KNACKSTEDT et al., 2006).  

Recentemente, estudo epidemiológico de coorte de base populacional restropectivo, a 

partir da análise de uma banco de dados de nascidos vivos na Dinamarca entre 1998 e 2007 

demonstrou relação levemente significativa entre o hipotireoidismo materno e o aumento no 

risco para desenvolvimento da asma em crianças (LIU et al., 2017).  
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3 JUSTIFICATIVAS 

 

 

A pertinência da proposta do presente estudo encontra respaldo nos seguintes aspectos: 

 

i.  Alta prevalência de hipotireoidismo clínico e subclínico durante a gestação em 

seres humanos; 

ii.  Reconhecida influência dos hormônios tireoideanos (HTs) no 

desenvolvimento do sistema imunológico; 

iii. A sepse e asma alérgica como quadros clínicos de grande prevalência no 

contexto de saúde mundial e brasileiro, ocasionados por um desbalanço na 

resposta imunológica/inflamatória e característicos de uma resposta 

imunológica classicamente polarizada para os fenótipos TH1 e TH2, 

respectivamente;   

iv. Inexistência de dados na literatura sobre a influência da carência de hormônios 

tireoideanos maternos, exclusivamente durante o período gestacional, na 

susceptibilidade da prole em desenvolver sepse ou asma alérgica na vida pós- 

natal. 

v. Inexistência de um sistema de escore confiável e validado para o português 

para acompanhamento da condição clínica dos animais submetidos a modelos 

experimentais de sepse, de modo a minimizar o seu sofrimento e, ao mesmo 

tempo, fornecer dados uniformizados que permitam melhor comparação entre 

os estudos e possam ser translacionados para a clínica; 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar parâmetros clínicos e fisiológicos da gravidade da sepse e a resposta 

inflamatória da asma alérgica em proles de camundongos submetidas a um modelo de 

Hipotireoidismo Gestacional Experimental (HGE).  

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Investigar em camundongos fêmeas prenhas a influência do hipotireoidismo gestacional 

experimental (HGE) sobre:  

i. A massa corpórea ao longo da gestação; 

ii. A duração da gestação; 

iii. O tamanho da ninhada 

 

2) Investigar nas proles a influência do HGE sobre: 

iv. A massa corporal; 

v. A sobrevida, temperatura corporal e gravidade após a indução da sepse; 

vi. A resposta inflamatória e parâmetros oxidativos após a indução de asma 

alérgica;  

 

3) Traduzir, adaptar e validar o Murine Sepsis Score (MSS) para o português brasileiro e 

produzir a Versão Brasileira do Murine Sepsis Score (VB-MSS). 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1  Animais 

 

Foram utilizados camundongos heterogênicos da linhagem Swiss, com faixa de massa 

corpórea variando entre 25-35 g. Todos os animais obtidos do Biotério Setorial foram 

colocados para acasalar. A prole proveniente foi utilizada para realização dos experimentos 

aos 60 Dias Pós-Natal (DPN).  

Todos os animais foram mantidos com livre acesso à água de torneira e ração 

específica para roedores (Marca NUVILAB), em todo o período dos experimentos. As salas 

de manutenção dos animais e experimentação tiveram luminosidade controlada (lâmpadas 

fluorescentes), com ciclo claro-escuro de 12/12h (luz das 6 às 18 horas, controlado por 

temporizador), e temperatura de 23 ± 2°C e exaustão de ar.  

Em relação ao microambiente, os camundongos foram mantidos em sistema de gaiolas 

abertas (Open Cage) composto por gaiolas confeccionadas em polipropileno, nas medidas 40 

cm x 34 cm x 07 cm (para camundongos), com grade aramada em aço inoxidável, comedouro 

e encaixe para o bebedouro. Foram desprovidas de tampa-filtro e dispostas em estantes 

abertas. Nesse sistema, o controle de temperatura, umidade e filtragem do ar foi feito em toda 

a sala, não havendo controle microambiental. A camada de maravalha de cada gaiola foi 

trocada três vezes por semana. 

Para esse sistema de alojamento de roedores, de acordo com item 2.2.7 da 

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 15, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013, publicado pelo 

CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL no Diário 

Oficial da União (Nº 245 – DOU – 18/12/13 – seção 1 – p.9), a quantidade de animais 

alocados, levando-se em consideração as dimensões da gaiola de alojamento (40 cm x 34 cm 

x 07 cm), com área total de 1360 cm2, foi o disposto abaixo: 
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• Machos (com massa corpórea de 25-35 g) e fêmeas (com massa corpórea de 25-35 g), 

utilizados para o acasalamento programado, foram alocados em gaiolas separadas, 

cada uma contendo no máximo 14 animais (> 96,7 cm2 por animal) por gaiola; 

• Casais monogâmicos foram formados e mantidos em caixas pequenas (1 casal/caixa) 

(> 96,7 cm2 por animal);  

• Após a constatação da cópula (Dia 0 de gestação), os machos foram separados das 

fêmeas e estas mantidas em gaiolas contendo 14 animais (área > 96,7 cm2 por animal), 

para a CONFIRMAÇÃO DA PRENHEZ (no 9° Dia Gestacional - DG); 

• No 9° DG as fêmeas prenhas foram alocadas em gaiolas, individualmente (área de 300 

cm2 para o grupo – fêmeas +filhotes) até o desmame da prole; 

• No desmame, a partir dos 21 dias de idade, todas as proles foram pesadas e agrupadas 

para que fossem constituídos grupos com peso homogêneo (10-15 g) de 20 - 26 

animais por gaiola (respeitando-se o espaço mínimo de 51, 6 cm2, preconizado, por 

animal); 

• Quando as proles estiveram com 15 g de massa corpórea, foram reagrupados em 

gaiolas contendo 17 animais (área > 77,4 cm2 por animal); 

• A prole, na idade adulta (> 25 g), foi mantida em gaiolas contendo 14 animais (área > 

96,7 cm2 por animal). 

Todos os procedimentos aos quais os animais utilizados neste estudo foram 

submetidos estão de acordo com as normas e princípios éticos preconizados pela Diretriz 

Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para Fins Científicos e Didáticos 

(DBCA) (BRASIL, 2016), bem como pelas Diretrizes da Prática de Eutanásia (2018), ambas 

do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). Além disso, estão 

em consonância com as normas e princípios éticos preconizados pela International Guiding 

Principles for Biomedical Research Involving Animals. Toda a equipe executora esteve ciente 

do conteúdo da lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008 (Lei Arouca), bem como das Diretrizes 

acima mencionadas. Os projetos que compõem o presente estudo foram submetidos à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com Animais (CEPA) da Universidade Federal de 

Sergipe e aprovados sob os protocolos de n° 44/2015  e n° 53/2017 (ANEXOS A e B, 
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respectivamente). Todos os esforços foram feitos para minimizar o número de animais 

utilizados, a geração de desconforto e sofrimento. 

 

5.2  Acasalamento Programado 

 

Enquanto não estiveram gestantes, camundongos Swiss fêmeas foram mantidas em 

caixas de policarbonato coletivas. Diariamente, por no mínimo uma semana antes do 

acasalamento, os camundongos fêmeas foram submetidos à análise colpocitológica para 

confirmação da regularidade de seu ciclo reprodutivo (ciclo estral). Uma vez detectado o 

proestro, as fêmeas foram colocadas na presença de machos, na proporção de uma fêmea para 

cada macho, sendo mantidos juntos durante a noite, quando normalmente estariam no Estro. 

No dia seguinte, as fêmeas foram separadas do machos, pesadas e mantidas coletivamente em 

caixa única. Após um intervalo de nove dias foi efetuada uma nova pesagem e a prenhez foi 

considerada como positiva quando houve aumento da massa corporal de, no mínimo, 4g em 

relação ao dia do acasalamento (metodologia para detecção de prenhez desenvolvida pelo 

laboratório que onde o presente estudo ocorreu). Assim, foi considerado como dia gestacional 

(DG) 0 o dia subsequente a composição dos casais. A partir do 9° DG, as fêmeas consideradas 

prenhas foram aleatoriamente alocadas nos distintos grupos. 

 

5.3  Indução do Hipotireoidismo Gestacional Experimental (HGE) 

 

Para a indução de HGE foi utilizado o Metimazol, MTZ (2-Mercapto-1-

methilimidazol, Sigma, St. Louis, USA). O Metimazol faz parte de uma classe de tianamidas, 

utilizado no tratamento do hipertireoidismo e cujo mecanismo de ação consiste em inibir a 

iodoperoxidase, que medeia a iodação dos resíduos tirosina da tireoglobulina, bloqueando, 

assim, a síntese dos hormônios tireoideanos (CLARK et al., 2006) 

Este fármaco foi administrado ad libitum na concentração de 0,02% na água de beber 

(água de torneira), a partir do nono dia de gestação (9° DG) até o dia do parto (ALBORNOZ 

et al., 2013b; MELANCIA et al., 2017; SALA-ROCA et al., 2002; SANTOS et al., 2012). 
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Essa concentração de Metimazol, ofertada por 10 dias, foi capaz de gerar hipotireoidismo em 

ratas e camundongos prenhas, ao promover redução das concentrações séricas totais de 

triiodotironina (T3) e tiroxina (T4), bem como aumento da concentração sérica do hormônio 

tireoestimulante (TSH, do inglês Thyroid-Stimulating Hormone) (AHMED; ABD EL-

TAWAB; AHMED, 2010; ALBORNOZ et al., 2013b; SANTOS et al., 2012). Os bebedouros 

foram protegidos da luminosidade e a solução trocada a cada três dias.  As fêmeas do grupo 

controle tiveram acesso apenas ao veículo. 

 

5.4  Acompanhamento das mães 

 

As fêmeas utilizadas no presente estudo foram acompanhadas diariamente até o 

momento de desmame da prole. Para fins de análise estatística, a massa corpórea desses 

animais foi mensurada no 0 e 9° dia gestacional (DG) e no dia do parto (DP). O consumo de 

fluidos das fêmeas prenhas foi acompanhado diariamente e foi constatado que, independente 

do tratamento, o volume médio de líquido ingerido não diferiu entre os grupos. Com base na 

média de consumo diário de líquido estimou-se que a média de consumo diário de MTZ foi 

1,93 mg/fêmea. Ademais, o tempo de gestação e tamanho da ninhada no primeiro dia pós-

natal (DPN) também foram registrados. 

 

5.5  Acompanhamento das proles 

 

No 9º DPN, as ninhadas foram normalizadas para um tamanho de dez animais (6 

machos e 4 fêmeas). No 21° DPN as proles foram desmamadas, os machos separados das 

fêmeas e alocados em gaiolas contendo animais do mesmo sexo e oriundos da mesma 

ninhada. Os animais, proles de mães eutireoideanas (PME) e proles de mães hipotireoideanas 

(PMH), tiveram suas massas corpóreas registradas aos 7º, 14º, 21º, 30º e 60º DPN, quando, 

então foram utilizados para a realização dos procedimentos experimentais. 
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A partir de então, a sessão ‘Material e Métodos’ será descrita em termos da 

metodologia utilizada para cada ‘Bloco Experimental’, isoladamente. 

 

5.6  Bloco 1: Sepse Polimicrobiana Induzida por Ligação e Perfuração do 

Ceco (CLP, do inglês ‘Cecal Ligation and Puncture’)  

 

5.6.1 Modelo experimental de sepse 

 

A indução da sepse polimicrobiana moderada foi realizada baseada no modelo de 

ligação e perfuração do ceco (CLP, do inglês ‘Cecal Ligation and Puncture’) descrito por 

(WICHTERMAN; BAUE; CHAUDRY, 1980a), com modificações realizados pelos autores 

do presente trabalho. 

Camundongos machos, prole de mães eutireoideanas (PME) e hipotireoideanas 

(PMH), aos 60 DPN, foram anestesiados com combinação anestésica de Ketamina e Xilazina 

(100/15 mg/kg de massa corpórea, respectivamente, via i.p.). Parte do procedimento descrito a 

seguir está ilustrado na Figura 6, adaptada de Buras; Holzmann; Sitkovsky (2005). 

Após o procedimento anestésico, tricotomia na região abdominal e assepsia local, uma 

incisão mediana de aproximadamente 1 cm foi efetuada no abdome anterior, na região da 

linha alba. O ceco foi exteriorizado e ocluído na região central (entre o polo distal e a base do 

ceco), com um fio de Nylon estéril (4.0) abaixo da válvula ileocecal, de maneira a não 

obstruir a continuidade entre o íleo e o cólon. A ligadura cecal foi seguida de única perfuração 

local, com agulha estéril (22 Gauge), transpassando o ceco, para indução de sepse moderada. 

Logo após, para verificação da patência das perfurações, o ceco foi levemente comprimido, 

até ser observado extravasamento do conteúdo fecal, e, em seguida, recolocado na cavidade 

abdominal (RITTIRSCH et al., 2009; SÔNEGO et al., 2014). O abdome foi suturado com 

agulha de nylon (4.0) e, na sequência todos os animais receberam uma reposição volêmica 

com 1 mL de salina estéril (37°C) por via subcutânea (s.c.).  

O controle negativo desse modelo foi constituído por animais submetidos à cirurgia 

fictícia, na qual o abdome foi aberto, o ceco foi exteriorizado, manipulado, mas não foi ligado 
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nem perfurado, sendo recolocado na cavidade abdominal, que logo em seguida foi suturada, 

para descartar a influência do procedimento anestésico e cirúrgico na análise dos resultados 

(RITTIRSCH et al., 2009).  

Os animais foram randomizados para o procedimento cirúrgico de indução de sepse 

(CLP) ou falso-operado (Sham) por pesquisador que não esteve envolvido diretamente nos 

procedimentos de indução e acompanhamento das proles. Os pesquisadores envolvidos na 

coleta de dados eram blindados para a identidade de grupos de origem dos animais. 

Os grupos experimentais dessa etapa estão relacionados no Quadro 1, e a Figura 7 

ilustra a linha do tempo do experimento. 

 

 

Figura 6: Modelo experimental de sepse induzida por ligadura e perfuração do ceco (CLP). a: a 

seta azul indica que o trânsito intestinal através da válvula ileocecal (região de continuidade entre o 

íleo e o cólon) está preservado; b: ceco (região que se estende da válvula ileocecal até o ápice); c: 

local para realização da ligadura; d. Uma vez realizada a ligadura, o ceco é então perfurado com 

agulha de modo a permitir o extravasamento de conteúdo fecal para a cavidade peritoneal. Adaptada 

de Buras; Holzmann; Sitkovsky (2005). 
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Quadro 1: Relação dos grupos experimentais do protocolo de sepse induzida por ligadura e 

perfuração do ceco (CLP)  

 

Grupos Tratamento Materno + Procedimento Cirúrgico Abreviações N 

1 
Proles de mães eutireoideanas submetidas à cirurgia 

fictícia (Sham operados) 
PME + Sham 17 

2 
Proles de mães eutireoideanas submetidas à sepse 

moderada induzida por CLP (Sepse) 
PME + Sepse 21 

3 
Proles de mães hipotireoideanas submetidas à 

cirurgia fictícia (Sham operados) 
PMH + Sham 19 

4 
Proles de mães hipotireoideanas submetidas à sepse 

moderada induzida por CLP (Sepse) 
PMH + Sepse 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2 Análise da sobrevivência após indução da sepse por CLP 

 

Após a indução da sepse, os animais foram alocados novamente em gaiolas 

individuais para recuperação pós-anestésica com livre acesso a água e ração. Estes animais 

foram individualmente monitorados por um avaliador blindado aos tratamentos, a cada 24h, 

durante sete dias, para registro da mortalidade (SPILLER et al., 2011). 

Figura 7: Linha do tempo do protocolo de sepse induzida por CLP e parâmetros 

de análise (escore clínico, temperatura e sobrevida). 
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5.6.3  Mensuração da temperatura retal  

 

A temperatura retal de todos os animais foi monitorada 20 minutos antes do 

procedimento cirúrgico (denominado de leitura do tempo 0). Durante as primeiras 24h, o 

registro da temperatura foi realizado a intervalos de 6h. No dias subsequentes, as leituras 

foram realizadas a cada 24h por no máximo sete dias ou até o óbito, o que ocorresse primeiro. 

Foi utilizado o termômetro Oxipet Plus (Marca, DeltaLife) com meio lubrificante.  

 

5.6.4 Validação da Versão Brasileira do Murine Sepsis Score (VB - MSS) 

e análise da gravidade da sepse induzida por CLP 

 

O Murine Sepsis Score (MSS) é um sistema de escore construído e validado por Shrum 

e colaboradores (2014) com o objetivo principal de mensurar a gravidade da sepse em 

modelos animais (versão original disponível para consulta no Anexo C). A escala consiste em 

sete variáveis clínicas (i. aparência; ii. nível de consciência; iii. atividade; iv. resposta a 

estímulos; v. olhos; vi. frequência respiratória; vii. qualidade respiratória) que são 

investigadas. A cada critério pode ser atribuído uma pontuação que varia de 0 a 4 e, a partir da 

soma de pontos de cada critério chega-se ao escore final do animal, podendo assumir valores 

entre 0 e 28 pontos. Para validação do MSS, os autores utilizaram animais submetidos a um 

modelo de sepse polimicrobiana induzida pela administração intraperitoneal de suspensão 

fecal (fecal slurry). Para esse modelo, o MSS mostrou-se válido e confiável, possuindo 

excelente capacidade discriminatória e grande poder preditor da progressão da sepse e morte 

(SHRUM et al., 2014).  

Inicialmente foi realizado o processo de tradução e adaptação transcultural do MSS 

para o português brasileiro, realizado de acordo com a metodologia sugerida por Beaton et al. 

(2000), cuja sequência metodológica está representada esquematicamente na Figura 8 e 

suscintamente descrita a posteriori. Em seguida, as propriedades psicométricas da, então, 

versão brasileira (VB) do Murine Sepsis Score (VB – MSS) foram testadas.   
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Figura 8: Representação esquemática das etapas da tradução e adaptação transcultural. 

Adaptada de Beaton et al. (2000). 

 

 

5.6.4.1 Tradução  
 

Para evitar possíveis discrepâncias e/ou ambiguidades e/ou descontextualizações no 

processo de tradução, a escala (MSS), originalmente escrita em língua inglesa (ANEXO C), 

foi traduzida para o português brasileiro por três tradutores independentes, referidos como 

Tradutor 1, 2 e 3 (T1, T2 e T3).  

O T1, pesquisador in locus com domínio da língua inglesa e vasta experiência em 

pesquisa experimental, foi designado para produzir a primeira versão traduzida da escala 

(APÊNDICE A). 

Por não ser influenciado pelo contexto acadêmico/pesquisa e possuir, por vezes, maior 

capacidade de perceber nuances linguísticas e, particularmente, semânticas que poderiam 

influenciar a adaptação da escala, um professor de língua inglesa experiente, designado T2, 

foi convidado para participar dessa etapa e produziu a segunda versão da escala traduzida para 

o português ‘brasileiro’ (APÊNDICE B). 

O T3, mestrando do laboratório com razoável experiência em pesquisa experimental e 

proficiência plena em língua inglesa, produziu a terceira versão traduzida da escala 

(APÊNDICE C). 
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5.6.4.2  Síntese  
 

Os tradutores, juntamente com um pesquisador que não participou da etapa I, se 

reuniram e, de posse das versões 1, 2 e 3 de tradução da escala para o português brasileiro, 

conduziram um consenso para a síntese dos pareceres que culminou na criação da versão 

intitulada ‘Versão Brasileira (VB) do Murine Sepsis Score (VB – MSS)’ (APÊNDICE D). 

 

5.6.4.3  Retrotradução   
 

Com o objetivo de verificar a compatibilidade de conteúdo entre a versão traduzida e a 

versão original, após o processo de síntese, a VB – MSS foi retrotraduzida (português para 

inglês) por um tradutor blindado à escala original MSS, que, por sua vez, constatou 

consistência. 

 

5.6.4.4  Revisão   
 

A VB – MSS foi revisada por um grupo formado por pesquisadores e tradutores das 

versões com o intuito de verificar a sua equivalência com o MSS, principalmente sob a 

perspectiva semântica, idiomática e conceitual. Sem maiores modificações, a versão foi 

aprovada.  

 

5.6.4.5  Teste da versão final (VB – MSS)  
 

As proles de mães eutireoideanas (PME) e hipotireoideanas (PMH) falso-operadas 

(PME-Sham, n = 17; PMH-Sham, n = 19) ou CLP (PME-Sepse, n = 21; PMH-Sepse, n = 21) 

tiveram seu quadro clínico monitorado por meio da VB – MSS.  

 

Os animais foram avaliados dentro de suas próprias gaiolas, após a remoção das 

tampas, para melhor visualização. A avaliação foi realizada por duas duplas de investigadores, 

blindados aos tratamentos e procedimentos cirúrgicos realizados no animal, que se revezaram 

ao longo dos 7 dias. Vale ressaltar que cada investigador que compunha a dupla foi blindado 
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para a avaliação do parceiro, sem comunicação entre eles. As avaliações foram realizadas 1h 

antes do procedimento cirúrgico, a cada 6h após a cirurgia durante 24h e, após isso, a cada 

24h durante 7 dias. 

Assim, os escores gerais e por item, de cada investigador, para cada animal, nos 

tempos experimentais supracitados, foram registrados para posterior avaliação da influência 

do Hipotireoidismo Gestacional Experimental (HGE) na gravidade da prole submetida ao 

modelo de sepse induzida por CLP e, também, estudo das propriedades psicométricas da VB-

MSS, para validação do sistema de escore. 

As propriedades psicométricas da VB-MSS foram testadas quanto às medidas de 

confiabilidade, validade e responsividade (DEYO; DIEHR; PATRICK, 1991; HEINL et al., 

2016; TERWEE et al., 2007).  

Por confiabilidade entende-se o estudo do quanto a medida realizada por um 

instrumento de avaliação é desprovida de erros de aferição, em termos mais claros, quão 

reprodutíveis são os escores sob a perspectiva dos diferentes conjuntos de variáveis que 

compõem a escala (consistência interna) e o grau de concordância entre os diferentes 

avaliadores (reprodutibilidade/confiabilidade interavaliadores). A consistência interna, assim, 

é uma medida muito importante utilizada para indicar o grau de inter-relação dos itens que 

compõem uma escala, comumente estimada pela estatística α de Cronbach, e a confiabilidade 

interavaliador estima o grau de concordância das medidas realizadas por dois ou mais 

avaliadores, mensurada classicamente utilizando o coeficiente de correlação intraclasse (CCI) 

(DEYO; DIEHR; PATRICK, 1991; HEINL et al., 2016; TERWEE et al., 2007). 

A validade de um teste corresponde ao grau com qual o instrumento consegue 

mensurar o constructo que se propõe a aferir. A partir de um universo de análise maior, no 

presente estudo, essa propriedade foi testada em dois de seus critérios: i. validade de conteúdo 

- que se refere ao quanto o constructo de interesse é compreensivelmente delimitado pelo 

conteúdo dos critérios de análise adotados pelo instrumento, para tanto, uma análise 

idiomática, semântica, conceitual e prática foi realizada; ii. validade de critério preditiva – 

capacidade com a qual um teste pode predizer um desfecho específico a partir de sua 

avaliação (HEINL et al., 2016; PASQUALI, 2009). 

A capacidade que uma escala possui de detectar mudanças importantes no constructo, 

ainda que pequenas, em um determinado período, tem sido referido como responsividade e 
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pode ser mensurada de formas alternativas (DEYO; DIEHR; PATRICK, 1991; HEINL et al., 

2016). No presente estudo, a maneira adotada para demonstrar a responsividade da VB – MSS 

foi comparando dados escore médio no tempo basal (aqui nomeado de tempo 0) com dados do 

escore médio dos animais após 24h do procedimento cirúrgico (DEYO; DIEHR; PATRICK, 

1991). 

 

5.7 Bloco 2: Asma Alérgica Induzida por Ovoalbumina (AAIO) 

 

5.7.1 Modelo de Inflamação Pulmonar  

 

Para verificar a influência do hipotireoidismo gestacional experimental (HGE) na 

inflamação pulmonar, foi utilizado um modelo animal de asma alérgica induzida por 

ovoalbumina (AAIO), adaptado de CI et al. (2012) e Park et al. (2015), com duração de 24 

dias (Figura 9).  

Conforme a Figura 9, em camundongos proles de mães eutireoideanas (PME) e 

hipotireoideanas (PMH), aos 60 dias pós-natal (DPN), entre 30 e 35 g, foi iniciado o 

protocolo de sensibilização através de três injeções intraperitoneais (i.p.) de solução 

sensibilizadora em intervalos de 7 dias. O dia da primeira administração foi considerado o dia 

0 da indução. Cada dose da solução de sensibilização era composta por 100 µg de ovalbumina 

(OVA Grade III; Sigma – Aldrich) adsorvida em 20 mg de hidróxido de alumínio (AlOH3), 

solubilizados em 100 µl de salina estéril (NaCl 0,9%), administrada via i.p. Nos dias 21, 22 e 

23, as proles foram desafiadas com solução contendo apenas 100 µg de OVA em 25 µL de 

solução salina estéril (NaCl 0,9%), por via intranasal (i.n.). O grupo controle negativo (Salina) 

foi sensibilizado com 100 µL de solução salina estéril (NaCl 0,9%), por via intraperitoneal 

(i.p.), contendo apenas 20 mg de hidróxido de alumínio, e desafiado apenas com 25 µL de 

solução salina estéril (NaCl 0,9%), por via intranasal. A coleta do material biológico 

analisado foi realizada 24 horas após o último desafio (CI et al., 2012a; PARK et al., 2015). 

Os grupos experimentais estão relacionados no Quadro 2. 
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Quadro 2: Relação dos grupos experimentais do protocolo de asma alérgica induzida por 

ovoalbumina (OVA) - AAIO 

 

Grupos Tratamentos Abreviações N 

1 
Proles de mães eutireoideanas sensibilizadas e 

desafiadas com salina. 
PME + Salina 4 - 9 

2 
Proles de mães eutireoideanas sensibilizadas e 

desafiadas com OVA. 
PME + OVA 4 - 9 

3 
Proles de mães hipotireoideanas sensibilizadas 

e desafiadas com salina. 
PMH + Salina 4 - 6 

4 
Proles de mães hipotireoideanas sensibilizadas 

e desafiadas com OVA. 
PMH + OVA 5 - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Desenho experimental do protocolo de asma alérgica induzida por 

ovoalbumina (AAIO). Nos dias 0, 7 e 14 os animais foram sensibilizados OVA 

(Sigma Aldrich, Grade III) adsorvida a 20 mg de Al(OH3), ou apenas 20 mg de 

Al(OH3), solubilizados em 100 µl de salina estéril, administrado por via 

intraperitoneal (i.p.), e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com  100 µg de OVA em 25 

µl de salina estéril (NaCl 0,9%) ou apenas 25 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) por 

via intranasal (i.n.). Após 24h do último desafio, os animais foram eutanaziados e 

espécimes do pulmão e lavado broncoalveolar (BAL) coletados para análises a 

posteiori.  
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5.7.2 Avaliação dos Parâmetros Inflamatórios 

 

5.7.2.1 Obtenção do lavado broncoalveolar, preparo e quantificação celular 
 

Após 24 horas do último desafio, as proles foram anestesiadas e a punção cardíaca foi 

realizada para a coleta de amostras de sangue que foram, ainda, utilizadas para obtenção de 

soro para quantificar as concentrações de IgE total, IgE específico para OVA e citocinas 

(ainda não realizados). 

Em seguida, foi realizado o procedimento de traqueostomia para a coleta do lavado 

broncoalveolar (BAL, do inglês bronchoalveolar lavage). Uma cânula foi inserida na traqueia 

através de orifício formado e acoplada a uma seringa de 1 mL. Logo em seguida foram 

realizadas cinco instilações intratraqueais de 300 µL de PBS, do inglês Phosphate Buffered 

Saline (10 mM, Ph 7,4) – BSA, do inglês Bovine Serum Albumin, 3%, perfazendo um volume 

total de 1500 µL que foi lentamente injetado. O fluido do lavado recuperado (em média 1200 

µL) foi mantido em gelo até o fim da coleta e, então, centrifugado por 10 min a 1500 rpm e 

4°C. O sobrenadante do fluido centrifugado foi coletado e armazenado em freezer a -80°C, 

para dosagens a posteriori, e o pellet de células foi ressuspenso em 200 µL PBS (10 mM, pH 

7,4) – BSA 3%.  

Para a quantificação do total de células presentes no BAL, um volume de 10 μL da 

solução contendo o pellet ressuspenso foi adicionado ao volume de 190 μL de líquido de 

Turk, cuja solução final foi usada para contagem do número total de células em câmara de 

Neubauer com o auxílio de microscópio óptico (aumento de 100x) e contador manual. Os 

resultados foram expressos como número de células por BAL.  

 

5.7.2.2 Ensaio da Determinação da Atividade de Mieloperoxidase no 

pulmão 
 

A quantificação do acúmulo de neutrófilos no pulmão foi inferida pelo ensaio da 

mieloperoxidase (MPO, do inglês myeloperoxidase), descrito inicialmente por Bradley et al. 

(1982) e modificada por Camargo et al. (2008). A medida de atividade de MPO baseia-se na 
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velocidade de oxidação do substrato о-dianisidina pelo ânion superóxido, resultante da 

degradação de H2O2, que resulta em uma variação de densidade óptica ao longo do tempo que 

é detectada na absorbância medida a 460 nm.  

Após 24 h do último desafio, os animais foram anestesiados e perfundidos com 50 ml 

de tampão PBS-HEPARINA (0,1%), em seguida amostras do pulmão foram coletadas, 

pesadas, cortadas em pequenos pedaços e homogeneizadas em tampão fosfato (50 mM, pH 

6,0) com 0,5% de brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB, do inglês hexadecyl trimethyl 

ammonium bromide), na proporção de 1 mL de HTAB para cada 50 mg de tecido, com 

auxílio de um homogeneizador de tecidos Pollytron® (13000 rpm), durante 15 segundos, com 

os tubos sempre mantidos em gelo. Em seguida, alíquotas de 1 mL do homogenato foram 

centrifugadas (2 min a 14000 rpm, 4°C), para a obtenção do sobrenadantes. Em uma placa 

contendo 96 poços, 10 µL dos sobrenadantes obtidos foram pipetados, aos quais foram 

adicionados 200 µL de uma solução contendo solução de dihidrocloreto de ο-dianisidina 

(0,167 mg/mL, preparada em tampão fosfato de potássio 50 mM contendo 0,005% de H2O2). 

As alterações nos valores das absorbâncias detectadas a 460 nm foram registradas com leitor 

de microplaca (Synergy MX®, Biotek, USA), com intervalos de 15 segundos por 5-10 min. 

Os resultados foram expressos como unidades de MPO por mg de tecido (UMPO/mg de 

tecido). Uma UMPO foi considerada como a quantidade de enzima que degrada 1 μmol de 

O2·/min. 

 

5.7.2.3 Ensaio da Determinação da Peroxidase Eosinofílica no BAL 
 

A peroxidase dos eosinófilos/eosinofílica (EPO, do inglês eosinophil peroxidase) foi 

estimada no lavado broncoalveolar (BAL), de acordo com método específico para essa 

enzima, inicialmente descrito por Strath; Warren; Sanderson (1985).  

Em uma microplaca contendo 96 poços foi adicionado 100 µL de uma solução de 

substrato contendo o-fenilenodiamina dihidrocloreto - OPD (0.1 mM) - e Triton X-100 

(0.1%), na presença de H2O2 (1 mM) solubilizados em Tris–HCl (0,05 M, pH 8.0), a 50 µL de 

amostra do sobrenadante do BAL. A reação foi incubada por 30 min a 37°C. Em seguida, a 

reação foi interrompida com a adição de 50 µL de ácido sulfúrico [4 M]. A densidade óptica 
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da reação foi lida a 492 nm (BOŠNJAK et al., 2009; STRATH; WARREN; SANDERSON, 

1985). 

5.7.2.4 Avaliação Histopatológica 
 

 

Vinte e quatro horas após o último desafio, os camundongos foram anestesiados e 

submetidos à perfusão transcardíaca com uma solução de salina tamponada (PBS 10 mM, pH 

7,4) heparinizada (5 mL; 5 UI/mL) para lavagem e remoção do sangue. O pulmão esquerdo 

removido foi fixado em solução de formaldeído 4% em água deionizada até o momento do 

processamento. Posteriormente, as amostras de tecido pulmonar foram lavadas rapidamente 

em água corrente, desidratadas em uma série crescente de alcoóis de 70, 80, 90 e 100%, 

diafanizadas em dois banhos de xilol e embebidas em parafina, para, então serem seccionadas 

em cortes transversais (5 μm), com o auxílio de um micrótomo, e montadas em lâminas de 

vidro. 

As secções contidas nas lâminas de vidro foram desparafinizadas, hidratadas e coradas 

pela hematoxilina de Harris durante 3 minutos, lavados rapidamente em água destilada, 

contra-corados em solução de eosina durante 5 segundos, lavados rapidamente em água 

destilada, secados ao ar, clarificados em xilol e cobertos com lamínulas em meio de 

montagem permanente - Entelan (Merck) (BEHMER et al., 1976). 

Essas lâminas foram analisadas em microscópio Leica DM 500 e as fotomicrografias 

foram obtidas com aumento de 100 e 400 vezes em câmera fotográfica Leica ICC 50 acoplada 

ao microscópio e ao microcomputador.  

A análise morfológica geral e verificação do grau de infiltrado inflamatório em áreas 

peribronquiolares e perivasculares foi realizada por patologista especializado utilizando um 

sistema subjetivo de escore,  de 0 a 4 pontos (0, 1, 2, 3, 4), descrito por Sur e colaboradores 

(1999), que correspondem a: 0 - ausência de infiltrado inflamatório; 1 - infiltrado inflamatório 

leve; 2 -  moderado; 3 – marcado; 4 - grave. Quando grau de inflamação esteve entre dois 

números inteiros da escala, adicionou-se 0,5 ponto ao escore. Para obter a estimativa do grau 

geral de inflamação, os escores da inflamação peribronquiolar e perivascular foram somados 

(SUR et al., 1999). 
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5.7.3 Avaliação dos Parâmetros Oxidativos 

 

5.7.3.1 Determinação do grau de peroxidação lipídica 
 

 

O complexo formado por substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS, do 

inglês thiobarbituric acid reactive substances) é amplamente usado como biomarcador de 

peroxidação lipídica em sistemas biológicos, pois a determinação destes produtos envolve a 

quantificação dos aldeídos formados durante a peroxidação lipídica, resultantes da degradação 

de hidroperóxidos, que reagem com o ácido tiobarbitúrico, incluindo o malodialdeído (MDA, 

do inglês malondialdehyde) (BOSE; SUTHERLAND; PINSKY, 1989). 

Após 24h do último desafio (dia 24), os animais foram anestesiados e perfundidos, por 

via transcardíaca, com 50 ml de tampão PBS-HEPARINA (0,1%), em seguida amostras do 

pulmão foram coletadas, pesadas, cortadas em pequenos pedaços e homogeneizadas em 

solução de fosfato de potássio (50 mM, pH 7,4) contendo butil-hidroxitoluol (BHT; 12,6 

mM), em um volume de 10 vezes o peso da amostra, utilizado para prevenir a oxidação 

durante o preparo. Em seguida, alíquotas contendo 200 µL do homogenato (em duplicata) 

foram incubadas a 90°C durante 45 min com 400 µL de solução contendo TBA a 0,37%, em 

ácido tricloroacético (TCA, do inglês trichloroacetic acid) a 15% e ácido clorídrico a 0,25 N. 

No final da incubação, as amostras foram centrifugadas por 5 min à 14000 rpm, e 300 µL do 

sobrenadante foram retirados e submetidos à extração do produto de reação com igual volume 

de n-butanol e 30 µL solução saturada de NaCl, seguida pela agitação em vórtex por 30 s e 

centrifugação durante 2 min a 14000 rpm. Os sobrenadantes (fase orgânica) foram pipetados 

em placa de 96 poços para leitura dos valores de absorbância em leitor de microplaca Espectra 

Max plus 384 (Sunnyvale, CA, EUA) a 535 nm (corrigidos pelos valores de absorbância a 

572 nm). Os resultados foram expressos como nmol de MDA/mg de tecido (BOSE; 

SUTHERLAND; PINSKY, 1989), utilizando-se, para o cálculo, o coeficiente de extinção 

molar do MDA de 1,55 x 105 M-1 cm-1. 
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5.7.3.2 Ensaio da determinação do sulfidril total 
 

 

Grupamentos tióis, compostos organossulfurados que contém um ou mais grupos 

sulfidril (-SH) indicam padrão redox do meio celular. Se há maior quantidade de SH, supõe-se 

que o meio encontra-se redutor; se há menor quantidade de SH, meio oxidante. A 

determinação do conteúdo de sulfidril foi realizada através da reação do dissulfeto aromático, 

ácido ditionitrobenzóico – ácido 5,5-ditiobis(2-nitrobenzóico) – (DTNB), com os grupos 

sulfidril (SH) livres das proteínas, utilizando metodologia descrita por Ellman (1959). Na 

técnica, os grupos -SH (1) reagem com DTNB (2), resultando na formação da proteína 

tionitrofenilada (3) e um ânion – 2-nitro-5-tiobenzoato – TNB (4), amarelado (Figura 10). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Após 24h do último desafio, os animais foram anestesiados e perfundidos com 50 ml 

de tampão PBS-HEPARINA (0,1%), em seguida amostras do pulmão foram coletadas, 

pesadas, cortadas em pequenos pedaços e homogeneizadas em tampão fosfato (50 mM, pH 

6,0), com auxílio de um homogeneizador de tecidos Pollytron® (13000 rpm), durante 15 

segundos, com os tubos sempre mantidos em gelo. Em seguida, o homogenatos foram 

centrifugados (10 min a 10000 rpm, 4°C), para a obtenção do sobrenadantes. Com os 

sobrenadantes procedeu-se à dosagem de proteínas para normalização das amostras na 

concentração 1 ug/uL de proteína (Vide item 5.9.2.7, a seguir). Em microplaca com 96 poços 

foi pipetado 50 µL das amostras normalizadas, exceto nos brancos, 115 µL de PBS em todos 

os poços, 35 µL de tampão forte (solução de EDTA 0,2 mM e ácido bórico 100 mM, pH 8,5). 

A reação foi iniciada pela adição de 10 μl de DTNB em todos os poços. Após incubar de 1 

hora em temperatura ambiente procedeu-se à leitura da absorbância em leitor de microplacas 

Espectra Max plus 384 (Sunnyvale, CA, EUA) a 412 nm (corrigidos pelos valores de 

Figura 10: Reação do Tiol com o DTNB. 

TNB (4) DTNB (2) Tiol (1) Dissulfeto misto (3) 
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absorbância do branco) para mensuração da quantidade de TNB formado que, conforme 

visualizado na Figura 10, está relacionado à quantidade de grupos tióis presentes na amostra. 

 

5.7.3.3 Dosagem de proteínas 
 

Para a realização do ensaio da determinação do conteúdo de sulfidril, a concentração 

total de proteínas nos homogenatos do tecido pulmonar foi quantifificada pelo método Pierse 

utilizando o ácido bicinchonínico (BCA, do inglês bicinchoninic acid) reativo para detecção 

colorimétrica.  

Inicialmente, em tubos de polietileno, realizou-se uma diluição seriada da proteína 

albumina do soro bovino (BSA). A partir da concentração inicial de 2 mg/ml obteve-se os 

seguintes pontos da curva de proteína: 2 mg/ml; 1 mg/ml; 0,5 mg/ml; 0,25 mg/ml; 0,125 

mg/ml; 0,062 mg/ml. Em microplaca contendo 96 poços, 25 ul de cada ponto da curva foi 

pipetado, seguido de 25 ul de água deionizada. Nos demais poços, foram pipetados 5 ul da 

amostra e 45 ul de água deionizada. Foram, também, separados quatro poços para os brancos: 

em duplicata, foram pipetados apenas 50 ul de água deionizada (Branco) e, nos poços 

seguintes, também em duplicata, pipetou-se 45 ul de água deionizada e 5 ul do tampão de 

trabalho (Branco do tampão). Por último, 200 ul do reagente de cor foram pipetados em todos 

os poços da placa (brancos, curva padrão e amostras), a placa contendo o ensaio foi incubada 

a 37°C (protegido da luminosidade) por 30 minutos, ao fim do qual foi realizada a leitura da 

absorbância em leitor de microplacas Espectra Max plus 384 (Sunnyvale, CA, EUA) a 540 

nm (corrigidos pelos valores de absorbância do branco do tampão). 

 

5.8 Delineamento Experimental 

 

O presente estudo foi dividido em duas etapas. Inicialmente foi investigado o efeito do 

Hipotireoidismo Gestacional Experimental (HGE) sobre a sobrevida e gravidade da prole 

submetida à sepse induzida por ligadura e perfuração do ceco (CLP, do inglês, Cecal Ligation 

and Puncture). Aproveitando esse estudo, procedeu-se com a validação de um sistema de 

escore que mensura a gravidade da sepse em modelos animais (MSS, do inglês Murine Sepsis 
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Score) para o português brasileiro (SHRUM et al., 2014; WICHTERMAN; BAUE; 

CHAUDRY, 1980b).  

Em outro estudo foi investigado o efeitos do HGE na resposta inflamatória da prole 

submetida ao modelo de asma (inflamação pulmonar alérgica) induzida por ovoalbumina 

(AAIO) (CI et al., 2012b; PARK et al., 2015). Para tanto, os animais foram distribuídos da 

seguinte forma:  

Categoria I: camundongos Swiss machos adultos para acasalamento.  

Com as fêmeas adultas da Categoria II com o objetivo de obter os filhotes que, por 

sua vez, constituíram a Categoria III e foram utilizados, aos 60 dias pós-natal (DPN), para 

indução do modelo sepse induzida por ligadura e perfuração do ceco (CLP) ou de asma 

alérgica induzida por Ovoalbumina (AAIO) (Figura 11). 

Categoria II: camundongos Swiss fêmeas adultas (com cerca de 60 dias de idade) que 

foram acompanhadas para acasalamento programado com os machos da Categoria I. 

Confirmadas as gestações, as fêmeas prenhas foram aleatoriamente distribuídas em dois 

grupos, ao 9° dia de gestação (DG), da seguinte forma: 

o Mães Eutireoideanas (ME): camundongos Swiss fêmeas que continuaram bebendo 

água de torneira. 

o Mães Hipotireoideanas (MH): camundongos Swiss fêmeas que foram submetidas ao 

protocolo de indução do HGE (vide item 5.3). 

Categoria III: filhos machos, provenientes dos camundongos Swiss fêmeas prenhas 

da Categoria II, que, então, foram utilizados nos dois estudos. 

 

5.8.1 Experimentos com indução de sepse  

 

Aos 60 DPN, as proles foram submetidas ao protocolo de indução de sepse induzida 

por ligadura e perfuração do ceco (CLP). Após a indução, os animais foram acompanhados ao 

longo de sete dias para a verificação da taxa de sobrevida, temperatura corpórea e análise da 

gravidade da sepse por meio de escore clínico, ao mesmo passo em que os procedimentos 
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para validação eram adotados (Figura 11). Esses animais foram divididos em grupos 

conforme descrição abaixo:  

Grupo 1. Machos, prole mães eutireoideanas (PME), falso-operados (Sham) (PME-

Sham). 

Grupo 2. Machos, prole mães eutireoideanas (PME), submetidos à sepse moderada 

(PME-Sepse). 

Grupo 3. Machos, prole mães hipotireoideanas (PMH), falso-operados (Sham) (PMH-

Sham). 

Grupo 4. Machos, prole mães hipotireoideanas (PMH), submetidos à sepse moderada 

(PMH-Sepse). 

 

5.8.2 Experimentos com indução de asma  

 

Aos 60 DPN, proles foram submetidas ao protocolo de asma alérgica induzida por 

Ovoalbumina (AAIO). Após 24h do último dia da etapa de desafio, amostras biológicas dos 

animais foram coletadas para estudo da resposta inflamatória e estresse oxidativo (Figura 11). 

Grupo 1. Machos, prole mães eutireoideanas (PME), sensibilizados e desafiados com 

veículo e constituíram o grupo Salina (PME - Salina). 

Grupo 2. Machos, prole mães eutireoideanas (PME), que foram sensibilizados e 

desafiados com ovoalbumina (OVA) e constituíram o grupo OVA (PME-OVA). 

Grupo 3. Machos, prole mães hipotireoideanas (PMH), sensibilizados e desafiados 

com veículo, constituíram o grupo Salina (PMH - Salina). 

Grupo 4. Machos, prole mães hipotireoideanas (PMH), sensibilizados e desafiados 

com ovoalbumina, constituíram o grupo OVA (PMH - OVA). 
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Figura 11: Delineamento Experimental. DG: dia gestacional; DPN: dia pós-natal; CLP: cecal 

ligation and puncture; AAIO: asma alérgica induzida por ovoalbumina. 

 

 

5.9  Método de eutanásia e coleta de material 

 

Os camundongos Swiss adultos foram eutanasiados por dose excessiva de anestésico. 

Para obtenção de soro foram coletadas amostras de sangue da prole, por meio de punção 

retro-orbital, e armazenados em tubos de polietileno (Eppendorf) sem anticoagulante. Em 

seguida, os tubos foram centrifugados a 4°C por 10 minutos a 10.000 rpm e o sobrenadante 

coletado e armazenado a - 80°C para posterior dosagens.  

O lavado broncoalveolar (BAL) foi obtido após instilação intra-traqueal de 1500 µL de 

solução de fosfato salina tamponada (PBS, do inglês Phosphate Buffered Saline) com 

albumina bovina 3%(PBS-BSA 3%), o exsudato resultante foi armazenado em um freezer a -

80°C para posterior utilização. 

O pulmão foi coletado após perfusão transcardíaca com tampão PBS heparinizado. 

Após a coleta, amostras do tecido pulmonar foram processadas para análise histológica ou 

armazenadas para estudo de parâmetros bioquímicos e estresse oxidativo. 
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5.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

5.10.1  Dados da programação fetal e do Bloco II (AAIO) 

 

 

Em linhas gerais, os resultados obtidos dos estudos de acompanhamento da 

programação fetal e das proles bem como os do Bloco II (Asma Alérgica induzida por 

Ovoalbumina) estão expressos em valores de média e erro padrão da média (EPM). O 

Student’s t-test não pareado foi utilizado para analisar os dados referentes ao tamanho da 

ninhada e massa corpórea das proles aos 7, 14, 21, 30 e 60 dias pós-natal (DPN). 

Adicionalmente, foi utilizado ANOVA two-way, seguida do pós-teste de Bonferroni, para 

comparação entre mais de dois grupos submetidos à interferência simultânea de dois fatores 

de variação. O nível crítico fixado foi de 5% (p<0,05) para se admitir uma diferença de 

médias como estatisticamente significante. Para as demais análises que requereram 

abordagem diferenciada, foram realizados os procedimentos específicos descritos a seguir. 

 

5.10.2  Dados da curva de sobrevida 

 

A curva de sobrevida dos animais após a cirurgia de ligação e perfuração do ceco 

(CLP, do inglês Cecal Ligation and Puncture) foi estimada utilizando-se o teste de Kaplan-

Meier. Para testar a hipótese nula de que não existe diferença entre as curvas de sobrevida das 

proles de mães eutireoideanas (PME) e hipotireoideanas (PMH), com obtenção do p e 

intervalo de confiança, foi realizado o teste de LogRank.  

 

5.10.3  Dados do acompanhamento da temperatura corporal e escore 

clínico 

 

As medidas da temperatura corporal dos animais e o valor médio dos escores totais 

foram submetidos a análise de variância univariada (ANOVA univariada). Foram incluídos 
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como fatores fixos: o ‘tratamento materno’, que classifica o animal como Prole de Mãe 

Eutireoideana (PME) ou Hipotireoideana (PMH), e o ‘cirurgia’, que classifica o animal como 

falso-operado (Sham) ou submetido ao protocolo de indução de sepse (Sepse). Quando o F-

statistics foi significativo, o pós-teste de Tukey foi empregado.  

Para verificar a influência de fatores (‘tratamento materno’, ‘cirurgia’ e ‘tempo’) 

sobre escore clínico geral e temperatura corporal, potenciais preditores da gravidade do 

quadro séptico, foi utilizado a ANOVA univariada. 

 

5.10.4  Dados para Teste das Propriedades Psicométricas da Versão 

Brasileira do MSS  

 

5.10.4.1 Medidas de Confiabilidade  
 

Com o objetivo de validar uma versão brasileira (em língua portuguesa) do Murine 

Sepsis Score (MSS), foram utilizadas ferramentas estatísticas de análise psicométrica. Para 

isso, estimativas de confiabilidade e validade foram obtidas.  

A Confiabilidade da escala foi avaliada por meio do cálculo da consistência interna 

dos itens da escala e confiabilidade interavaliador. Cada uma das sete variáveis medidas, 

como parte, tanto do MSS original como da Versão Brasileira do MSS (VB-MSS), pode 

assumir cinco valores possíveis (de 0 a 4). A consistência/precisão interna – com que a VB-

MSS foi capaz de discriminar os animais – diz respeito à inter-relação entre as sete variáveis 

medidas pela escala e foi avaliada pelo coeficiente alfa (α) de Cronbach. Os valores deste 

coeficiente podem variar de 0 a 1, sendo que quanto maior o coeficiente maior será a 

confiabilidade da escala. Um valor de consistência interna entre 0,7 e 0,79 foi considerado 

como “satisfatório”, entre 0,8 e 0,89 foi considerado “bom” e maior que 0,9 foi considerado 

excelente (LIU et al., 2018).  

Para identificar os itens da escala que menos contribuíram ao construto latente 

comum, o coeficiente α de Cronbach foi recalculado, retirando-se os itens um a um. Também 

com esse propósito, um correlograma com coeficientes de Spearman foi construído. Esse 

coeficiente (ρ de Spearman) apresenta amplitude de resultado que pode variar de -1 
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(correlação negativa perfeita) a +1 (correlação positiva perfeita), podendo assumir o valor 0 

(ausência de correlação) (DE WINTER; GOSLING; POTTER, 2016).  

A medida de confiabilidade interavaliadores da VB-MSS foi quantificada por meio do 

coeficiente de correlação intra-classe (CCI) do tipo 3, tanto para o escore geral (contemplando 

todos os itens da escala) quanto para cada item da escala isoladamente (SHROUT; FLEISS, 

1979). O CCI pode assumir valores entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de zero 

considera-se a escala pouco reprodutível entre os pares de avaliadores e para valores próximos 

a um tem-se uma escala que é maximamente reprodutível. Assim, para valores de CCI  

menores que 0,5 atribuiu-se à escala uma confiabilidade interavaliadores pobre; aos valores de 

CCI entre 0,5 e 0,75, confiabilidade moderada; valores de CCI entre 0,75 e 0,9, confiabilidade 

boa; e para valores de CCI maiores que 0,9 atribuiu-se uma confiabilidade interavaliadores 

excelente à versão brasileira do MSS (JENSEN et al., 2017).  

 

5.10.4.2 Medidas de Validade  
 

Ao lançarmos mão de um instrumento de medição que pudesse detectar diferenças na 

gravidade da resposta séptica entre os grupos experimentais do presente estudo, foi necessário 

a investigação de sua eficiência em detectar a variável que se propõe a medir (gravidade da 

sepse em modelos animais) – Validade.  

Validade de critério preditiva: para identificar os melhores preditores de sobrevida 

dentro das 24h seguintes após uma avaliação do animal (variáveis do escore clínico e 

temperatura corporal), um modelo de regressão logística binária foi empregado. Como 

variáveis candidatas ao modelo preditor, foram usadas: ‘temperatura corporal’, ‘tratamento 

materno’, ‘tempo’ e o ‘valor médio dos escores’ dos pares de avaliadores, tanto para cada 

variável quanto para toda escala. A inclusão dos preditores foi iterativa, progressiva passo-a-

passo (forward stepwise), tomando-se como critério de entrada da variável a estatística Wald. 

Por fim, com a variável logística estimada de cada animal, uma curva de Característica de 

Operação do Receptor, curva ROC (do inglês, Receiver Operating Characteristic) para 

verificar o poder discriminatório da escala em detectar a sobrevida ao final das 24h 

subsequentes a uma avaliação foi construída, e a área sob a curva (AUC, do inglês, Area 

Under the Curve) foi quantificada. Uma AUC entre 0,7 e 0,8 foi classificada como aceitável e 
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para valores entre 0,8 e 0,9 a AUC foi considerada como de discriminação excelente 

(HANLEY; MCNEIL, 1982). Para a obtenção da menor proporção total possível de erros de 

classificação da sobrevida dos animais pós-24h da avaliação o ponto de corte (cut off) foi 

escolhido com base no critério proposto por Youden (1950). O Índice de Youden (Youden 

Index) é dado pela expressão algébrica y = 1-(α+β), onde α e β correspondem, 

respectivamente, a sensibilidade e especificidade para cada ponto da curva ROC. Assim, com 

base nas coordenadas da curva ROC, calculou-se o melhor Youden Index (cujo valor ideal é 

igual a 1), ou seja, aquele que representou a menor proporção de erros de discriminação, e por 

meio desse índice obteve-se a pontuação da escala que utilizou-se como ponto de cut off, bem 

como sua sensibilidade e especificidade (YOUDEN, 1950). 

 

5.10.4.3 Medida de Responsividade 
 

Para verificar a capacidade da VB-MSS em detectar mudanças na gravidade do quadro 

séptico durante a linha de tempo experimental, o coeficiente de responsividade (CR) foi 

estimado. Para testar o tamanho do efeito da medida, dividiu-se a diferença entre o escore 

médio antes (basal) e 24 horas após a cirurgia pelo desvio padrão (DP) da média do escore em 

condições basais. Os coeficientes foram interpretados à luz da faixa de referência proposta por 

(WRIGHT; YOUNG, 1997), onde foram definidos três intervalos: i. valores < 0,2; ii. valores 

entre 0,5 e 0,8; iii. valores > 0,8; que indicam pequena, moderada e grande responsividade, 

respectivamente. 

Para registro dos dados e posterior análise estatística foram utilizados os programas 

SPSS versão 22.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL) e Graph Pad Prism 6.0 (GraphPad Software, San 

Diego, CA, USA). 
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6 RESULTADOS 

 

 

A descrição dos resultados foi dividida em quatro partes, a saber: 

i. Acompanhamento da massa corpórea das fêmeas prenhas, tamanho da ninhada 

e massa corpórea da prole; 

ii. Análise da sobrevida, temperatura corporal, gravidade e fatores influenciadores 

na prole submetida à sepse induzida por ligação e perfuração do ceco (CLP); 

iii. Avaliação de parâmetros inflamatórios e estresse oxidativo na prole submetida 

a um modelo de asma experimental induzida por ovalbumina; 

iv. Propriedades psicométricas da Versão Brasileira do Murine Sepsis Score (VB-

MSS); 

 

6.1 Acompanhamento da massa corpórea das fêmeas prenhas, tamanho da 

ninhada e massa corpórea da prole 

 

Ao analisar a influência do tratamento gestacional (TG) no ganho de massa corpórea 

das fêmeas prenhas aos 0, 9º dias de gestação (DG) e no dia do parto (DP) (Figura 12), a 

análise de variância de duas vias (ANOVA two way) não mostrou haver interação dos fatores 

‘dia gestacional’ (DG) e ‘tratamento gestacional’ (TG) sobre a massa corpórea das fêmeas 

prenhas [F(DG x TG) 2,22 = 1,81, p = 0.19]. O fator tratamento gestacional também não 

apresentou efeito significativo isolado sobre a variável estudada [F(TG) 1,22 = 0,003, p = 0.95].  

Houve apenas efeito significativo isolado do fator ‘DG’ [F(DG) 2,22 = 47,85, p < 0,0001], sendo 

constatado diferença de massa corpórea no grupo de mães eutireoideanas (ME) entre o 0 DG e 

DP e entre o 9° DG e DP (32,33 ± 3,756 versus 52,00 ± 2,517 g, p < 0,01; 34,80 ± 3,611 

versus 52,00 ± 2,517 g, p < 0,01, respectivamente), assim como no grupo de mães 

hipotireoideanas (MH), também, entre o 0 DG e DP e entre o 9° DG e DP (27,40 ± 1,249 

versus 57,50 ± 2,062 g, p < 0,0001; 33,86 ± 1,920 versus 57,50 ± 2,062 g, p < 0,0001, 
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respectivamente)]. O tamanho da ninhada no 1° dia pós-natal (DPN) (Figura 13) não diferiu 

entre os dois grupos experimentais (t = 0.2762; p = 0,7862; df = 15). 
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Figura 12: Influência do HGE na massa corpórea de fêmeas prenhas, após a cópula (0 DG), nove 

dias após a cópula (9 DG) e no dia do parto (DP). Os valores representam a média ± E.P.M. Análise 

estatística: ANOVA two way do pós-teste de Bonferroni; (**) p < 0,01 e (****) p < 0,0001, massa 

corpórea média no DP quando comparado ao 0 DG; (##) p < 0,01 e (####) p < 0,0001, massa corpórea 

média no DP quando comparado ao 9 DG. ME 0 DG (n=3); ME 9 DG (n=5); ME DP (n=4); MH 0DG 

(n=5); MH 9 DG (n=7); MH DP (n=4). HGE: Hipotireoidismo Gestacional Experimental; DG: Dia 

Gestacional; DP: Dia do Parto; ME: Mãe Eutireoideana; MH: Mãe Hipotireoideana. 
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Figura 13: Influência do HGE sobre o tamanho da ninhada (número de filhotes paridos). 

ME (n=8); MH (n=9). Os valores representam a média ± E.P.M. Análise estatística: Student T 

Test. HGE: Hipotireoidismo Gestacional Experimental; ME: Mãe Eutireoideana; MH: Mãe 

Hipotireoideana. 
 

 

O acompanhamento da massa corporal das proles de mães eutireoideanas (PME) e 

hipotireoideanas (PMH) ao longo da vida pós-natal, está representado na Figura 14. Aos 7 

dias pós-natal (DPN) (Fig. 14A) e 14 DPN (Fig. 14B) machos PMH apresentaram massa 

corporal significativamente reduzida em comparação aos machos PME [7 DPN: (4,927 ± 

0,07137 versus 4,662 ± 0,06145, respectivamente); 14 DPN: (8,305 ± 0,1034 g versus 8,026 ± 

0,07389 g, respectivamente)], com valores do Teste T student não pareado para os dados do 7 

DPN: (t = 2,822; p = 0,0057; df = 105) e 14 DPN: (t = 2,245; p = 0,0264; df = 133). Com 21 

DPN (Fig. 14C), 30 DPN (Fig. 14D) e 60 DPN (Fig. 14E) essa diferença não foi mais 

observada [21 DPN: (13,42 ± 0,1859 g versus 13,65 ± 0,1532 g, respectivamente); 30 DPN: 

(25,74 ± 0,2637 g versus 25,87 ± 0,2258 g, respectivamente); 60 DPN: (37,37 ± 0,5470 g 

versus 37,32 ± 0,5467 g, respectivamente)], com valores do Teste T student não pareado para 

os dados do 21 DPN: (t = 0,9452; p = 0,3463; df = 127), 30 DPN: (t = 0,3733; p = 0,7096; df 

= 123) e 60 DPN: (t = 1,0713; p = 0,9433; df = 83). 
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Figura 14: Efeito do HGE sobre a massa corpórea da PME e PMH aos 7 DPN (Painel A), 14 

DPN (Painel B), 21 DPN (Painel C), 30 DPN (Painel D) e 60 DPN (Painel E). Os valores 

representam a média ± E.P.M.. Análise estatística: Student T Test; (*) p < 0,05 e (**) p < 0,01 em 

relação à PME. Painel A: PME (n = 48); PMH (n = 59). Painel B: PME (n = 61); PMH (n = 74). 

Painel C: PME (n = 60); PMH (n = 69). Painel D: PME (n = 60); PMH (n = 65). Painel E: PME (n = 

41); PMH (n = 44). HGE: Hipotireoidismo Gestacional Experimental; PME: Prole de Mães 

Eutireoideanas; PMH: Prole de Mães Hipotireoideanas; DPN: Dia Pós-Natal.  
 

 

 

 



 70 

6.2  Análise da sobrevida, temperatura corporal, gravidade e fatores 

influenciadores na prole submetida à sepse induzida por ligação e 

perfuração do ceco (CLP) 

 

Os camundongos falso-operados (Sham) proles de mães eutireoideanas (PME-Sham) 

(n=17) e hipotireoideanas (PMH-Sham) (n=19) tiveram sobrevivência de 100% ao longo das 

168 horas pós-sepse induzida por ligação e perfuração do ceco (CLP, do inglês cecal ligation 

and puncture). Como pode ser observado na Figura 15, não existe diferença estatisticamente 

significativa entre as estimativas de sobrevida ao longo das 168 horas pós-CLP entre o grupo 

de animais sépticos proles de mães eutireoideanas (PME-Sepse) (n=21) e proles de mães 

hipotireoideanas (PMH-Sepse) (n=21), ambos com sobrevida de 23,81% e 19,05%, 

respectivamente. O valor estatístico do Logrank test (Mantel -Cox) da comparação entre as 

curvas de sobrevida da PME-Sepse e PMH-Sepse foi de 0,1925, com 1 grau de liberdade e p 

associado de 0,66 logo, não alcançou o valor crítico que permitisse afastar a hipótese nula de 

que o tratamento materno não modifica o tempo necessário para a ocorrência do evento 

estudado (morte). Ademais, a sobrevida mediana, tempo ao fim do qual 50% dos animais 

atingiram o evento de interesse (morte), foi de 72 horas tanto para o grupo PME-Sepse quanto 

para PMH-Sepse. Para a comparação das estimativas de sobrevida das PME-Sepse e PMH-

Sepse em relação aos grupos de animais falso-operados (Sham), o valor estatístico do 

Logrank test foi de 50,39, com 3 graus de liberdade e p < 0,0001(****). A descrição 

pormenorizada dos dados numéricos dos sete dias experimentais obtidos pela análise de 

Kaplan-Meier pode ser verificada na Tabela 1. 
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Figura 15: Influência do HGE na curva de sobrevida de camundongos PME e PMH submetidos 

ao protocolo de sepse induzida por ligação e perfuração do ceco (CLP) ao longo de 168 h da 

linha de tempo experimental. Análise estatística: Método de Kaplan-Meier e estatística do Logrank 

de Cox-Mantel para verificação da significância; (****) p < 0,0001 em relação aos grupos PME-SHAM 

e PME-SEPSE. PME-SHAM (n = 17); PME-SEPSE (n = 21); PMH-SHAM (n = 19); PME-SEPSE (n 

= 21). PME-SHAM: Prole de Mães Eutireoideanas falso-operada (Sham); PME-SEPSE: Prole de 

Mães Eutireoideanas Sépticas; PMH-SHAM: Prole de Mães Hipotireoideanas falso-operada (Sham); 

PMH-SEPSE: Prole de Mães Hipotireoideanas Sépticas; CLP: do inglês, Cecal Ligation and Puncture, 

ou ligação e perfuração do ceco. 
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Tabela 1: Tabela Kaplan-Meier da probabilidade de sobrevida de animais sépticos PME e PMH ao longo de 168 horas pós-CLP.  

Análise estatística: Método de Kaplan-Meier. PME+SHAM (n = 17); PME+SEPSE (n = 21); PMH+SHAM (n = 19); PME+SEPSE (n = 21). PME-SHAM: 

Prole de Mães Eutireoideanas falso-operada (Sham); PME-SEPSE: Prole de Mães Eutireoideanas Sépticas; PMH-SHAM: Prole de Mães Hipotireoideanas 

falso-operada (Sham); PMH-SEPSE: Prole de Mães Hipotireoideanas Sépticas; CLP: do inglês, Cecal Ligation and Puncture, ou ligação e perfuração do ceco. 

 

 N° de animais em risco Proporção de mortes Proporção de sobreviventes Sobrevivência cumulativa (%) 

  PME PMH PME PMH PME PMH PME PMH 

Sham Sepse Sham Sepse Sham Sepse Sham Sepse Sham Sepse Sham Sepse Sham Sepse Sham Sepse 

T
em

p
o
 d

e 
so

b
re

v
id

a
 p

ó
s 

–
 C

L
P

 (
h

o
ra

s)
 

0 17 21 19 21 0/17 0/21 0/19 0/21 17/17 21/21 19/19 21/21 100 100 100 100 

24 17 21 19 21 0/17 1/21 0/19 2/21 17/17 20/21 19/19 19/21 100 95,24 100 90,48 

48 17 20 19 19 0/17 6/20 0/19 7/19 17/17 14/20 19/19 12/19 100 66,67 100 57,14 

72 17 14 19 12 0/17 5/14 0/19 3/12 17/17 9/14 19/19 9/12 100 42,86 100 42,86 

96 17 9 19 9 0/17 1/9 0/19 3/9 17/17 8/9 19/19 6/9 100 38,10 100 28,57 

120 17 8 19   0/17 3/8 0/19 0/6 17/17 5/8 19/19 6/6 100 23,81 100 28,57 

144 17   19 6 0/17 0/5 0/19 2/6 17/17 5/5 19/19 4/6 100 23,81 100 19,05 

168 17 5 19 4 0/17 0/5 0/19 0/4 17/17 5/5 19/19 4/4 100 23,81 100 19,05 
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Os dados (média ± E.P.M.) da mensuração da temperatura obtidos durante 7 dias estão 

representados na Figura 16. A ANOVA univariada foi realizada e evidenciou a inexistência 

de interação de três vias estatisticamente significativa entre o ‘tratamento gestacional’ (TG) 

(proles de mães eutireoideanas ou hipotireoideanas), ‘cirurgia’ (falso-operado ou sepse) e 

‘tempo’ [F (TG x Cirurgia x Tempo) 11,675 = 0,48, p = 0,903] e interações de duas vias insignificantes 

do fator ‘tratamento gestacional’ (TG) com os fatores ‘tempo’  [F (TG x Tempo) 10,675 = 0,43, p = 

0,931]  e ‘cirurgia’[F (TG x Cirurgia) 1,675 = 1,217, p = 0,270]. Contrariamente, a interação de duas 

vias dos fatores ‘cirurgia’ e ‘tempo’ foi considerada estatisticamente significativa [F (Cirurgia x 

Tempo) 1,675 = 8,37, p < 0,0001]. Por conseguinte, verificou-se efeito significativo isolado do 

fator ‘cirurgia’ [F (Cirurgia) 1,675 = 128,40, p < 0,0001] e ‘tempo’ [F (Tempo) 10,675 = 13,08, p < 

0,0001] sobre a da temperatura corpórea média ao longo da linha de tempo experimental. 
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Figura 16: Influência do HGE na temperatura corporal dos animais ao longo de 168 horas após 

a cirurgia. Os valores representam a média ± E.P.M. Análise estatística: ANOVA univariada seguido 

do pós-teste de Tukey. (****) p < 0,0001 e (*) p < 0,05 temperatura média dos grupos PME-Sepse e 

PMH-Sepse quando comparada à média de seus respectivos controles experimentais (PME-Sham e 

PMH-Sepse) em cada tempo estudado. PME-SHAM: Prole de Mães Eutireoideanas falso-operada 

(Sham); PME-SEPSE: Prole de Mães Eutireoideanas Sépticas; PMH-SHAM: Prole de Mães 

Hipotireoideanas falso-operada (Sham); PMH-SEPSE: Prole de Mães Hipotireoideanas Sépticas; CLP: 

do inglês, Cecal Ligation and Puncture, ou ligação e perfuração do ceco. 
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O escore clínico dos animais PME e PMH (Sham ou Sepse) foi realizado 1 hora antes 

dos animais serem submetidos ao procedimento cirúrgico (Tempo 0), após, a cada 6 horas, 

durante um período de 24h, e, após isso, a cada 24h durante 7 dias (168h) por dois pares de 

avaliadores. Os dados do Escore Clínico Geral obtido estão representados como média ± 

E.P.M. na Figura 17 e os valores sumarizados na Tabela 2, para análise pormenorizada. 

Através da ANOVA univariada obteve-se os seguintes resultados: ausência de interação de 

três vias estatisticamente significativa entre o ‘tratamento gestacional’ (TG), ‘cirurgia’ e 

‘tempo’ [F (TG x Cirurgia x Tempo) 11,681 = 0,78, p = 0,662] e interações de duas vias não significativa 

do fator ‘tratamento gestacional’ (TG) com os fatores ‘tempo’  [F (TG x Tempo) 10,681 = 0,73, p = 

0,694]  e ‘cirurgia’[F (TG x Cirurgia) 1,681 = 0,01, p = 0,907]. Contrariamente, a interação de duas 

vias dos fatores ‘cirurgia’ e ‘tempo’ foi considerada estatisticamente significativa [F (Cirurgia x 

Tempo) 1,81 = 22,16, p < 0,0001]. Ademais, verificou-se efeito significativo isolado do fator 

‘cirurgia’ [F (Cirurgia) 1,681 = 737,75, p < 0,0001] e ‘tempo’ [F (Tempo) 10,681 = 30,58, p < 0,0001] 

sobre o escore clínico geral ao longo do tempo. O escore clínico obtido para cada uma das 

sete variáveis que compõem a Versão Brasileira do Murine Sepsis Escore (VB – MSS), ao 

longo das 168h, pode ser consultado no APÊNDICE E. 
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Figura 17: Influência do HGE no Escore Clínico Geral da PME e PMH (Sham e Sepse) ao longo 

da linha de tempo experimental. Os valores representam a média ± E.P.M. Análise estatística: 

ANOVA univariada seguido do pós-teste de Tukey. (****) p < 0,0001 escore clínico geral médio dos 

grupos PME-Sepse e PMH-Sepse quando comparados à média de seus respectivos controles 

experimentais (PME-Sham e PMH-Sepse) em cada tempo estudado. PME-Sham: Prole de Mães 

Eutireoideanas falso-operada (Sham); PME-Sepse: Prole de Mães Eutireoideanas Sépticas; PMH-

Sham: Prole de Mães Hipotireoideanas falso-operada (Sham); PMH-Sepse: Prole de Mães 

Hipotireoideanas Sépticas; CLP: do inglês, Cecal Ligation and Puncture, ou ligação e perfuração do 

ceco. 



 75 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Valores de média ± Erro Padrão da Média (E.P.M.) e desvio padrão (DP) do escore clínico geral (Versão Brasileira do Murine Sepsis Score) 

da PME e PMH (Sham e Sepse) ao longo da linha de tempo experimental. 

PME-SHAM: Prole de Mães Eutireoideanas falso-operada (Sham); PME-SEPSE: Prole de Mães Eutireoideanas Sépticas; PMH-SHAM: Prole de Mães 

Hipotireoideanas falso-operada (Sham); PMH-SEPSE: Prole de Mães Hipotireoideanas Sépticas; CLP: do inglês, Cecal Ligation and Puncture, ou ligação e 

perfuração do ceco; N: número de animais por grupo em cada tempo experimental. 

 

  

 

 

Tempo 

(horas) 

PME-SHAM PME-SEPSE PMH-SHAM PMH-SEPSE 

Média  (± EPM) DP  N Média (± EPM) DP  N Média (± EPM) DP  N Média (± EPM) DP  N 

0 0,06 0,04 0,17 17 0,07 0,07 0,33 21 0,11 0,06 0,27 19 0,24 0,12 0,54 21 

6 2,28 0,67 2,68 16 11,36 0,86 3,96 21 2,74 0,88 3,85 19 10,17 0,79 3,64 21 

12 1,12 0,40 1,65 17 10,10 1,01 4,62 21 0,84 0,33 1,42 19 12,14 1,06 4,87 21 

18 0,50 0,18 0,73 17 12,78 1,16 5,18 20 1,05 0,34 1,50 19 13,28 1,01 4,52 20 

24 0,26 0,11 0,44 17 13,03 1,32 5,77 19 1,34 0,57 2,49 19 13,37 1,31 5,71 19 

48 0,06 0,04 0,17 17 8,79 1,71 5,94 12 0,37 0,24 1,05 19 11,71 1,45 5,02 12 

72 1,24 0,75 3,09 17 8,00 2,26 6,77 9 0,32 0,12 0,51 19 7,25 1,38 3,91 8 

96 0,32 0,10 0,39 17 6,13 1,43 4,05 8 0,55 0,15 0,66 19 6,50 1,10 2,68 6 

120 0,06 0,06 0,24 17 8,00 3,23 7,22 5 0,50 0,16 0,71 19 6,42 1,28 3,14 6 

144 0,12 0,07 0,28 17 5,13 2,99 5,98 4 0,24 0,14 0,61 19 7,00 0,74 1,47 4 

168 0,32 0,19 0,77 17 6,25 4,48 8,96 4 0,76 0,41 1,78 19 4,75 1,36 2,72 4 
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Ao avaliar a influência dos fatores fixos [(‘Tratamento gestacional’; ‘Cirurgia’; 

‘Tempo pós-cirurgia’) e suas interações, bem como fatores aleatórios [(‘Animal individual’ e 

‘Ninhada’)] na temperatura corporal média (Tabela 3) e escore clínico (Tabela 4), a ANOVA 

univariada evidenciou que o ‘Tratamento Gestacional’ não tem impacto significativo sobre as 

variáveis supracitadas (p = 0,83 e p = 0,96, respectivamente) e nem apresenta interação 

estatisticamente significativa de duas ou três vias com os fatores fixos ‘Cirurgia’ e ‘Tempo 

pós-cirurgia’, como pode ser observado nas Tabelas 3 e 4. Pode-se destacar, também, que o 

tipo de cirurgia ao qual o animal foi submetido, se falso-operado (Sham) ou CLP, o tempo de 

seguimento pós-cirúrgico e suas interações, têm influência estatisticamente significativa tanto 

sobre a temperatura corporal quanto escore clínico dos animais em estudo (com p < 0,0001 

para todos fatores e interações). Ademais, torna-se válido destacar que a ninhada à qual o 

animal pertencia não teve influência significativa sobre a temperatura corpórea média (p = 

0,09) e escore clínico geral médio (p = 0,33) ao longo do tempo. 

 

Tabela 3: Fatores influenciadores da temperatura corporal média dos animais ao 

longo de 168 h pós-CLP.  
 

Fator de variação F df1 df2 p 

Tratamento Gestacional 0,18 2 28,79 0,83 

Cirurgia 58,81 1 25,69 < 0,0001**** 

Tratamento Gestacional versus Cirurgia 0,25 2 24,70 0,78 

Tempo pós-cirurgia 18,38 10 291,45 < 0,0001**** 

Tratamento Gestacional versus Tempo  0,39 20 280,08 0,99 

Cirurgia versus Tempo  9,66 10 166,20 < 0,0001**** 

Cirurgia versus Tratamento Gestacional 

versus Tempo  
0,62 20 165,38 0,89 

Ninhada 1,58 26 21,81 0,09 

Animal individual 4,37 66 398 < 0,0001**** 

Análise estatística: ANOVA univariada e considerados estatisticamente significativos 

para p < 0,05. Foram avaliados 78 animais (PME-SHAM; PME-SEPSE; PMH-SHAM; 

PMH-SEPSE) durante os tempos experimentais: basal; 6, 12, 18, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 

168 horas após a cirurgia. CLP: Cecal Ligation and Puncture ou Ligação e Perfuração do 

Ceco. PME-SHAM: Prole de Mães Eutireoideanas falso-operada (Sham); PME-SEPSE: 

Prole de Mães Eutireoideanas Sépticas; PMH-SHAM: Prole de Mães Hipotireoideanas 

falso-operada (Sham); PMH-SEPSE: Prole de Mães Hipotireoideanas Sépticas. 
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Tabela 4: Fatores influenciadores do escore clínico dos animais ao longo de 168 h 

pós-CLP.  

 

Fator de variação F df1 df2 p 

Tratamento Gestacional 0,04 2 127,20 0,96 

Cirurgia 329,66 1 128,89 < 0,0001**** 

Tratamento Gestacional versus Cirurgia 0,12 2 127,62 0,89 

Tempo pós-cirurgia 57,47 10 794 < 0,0001**** 

Tratamento Gestacional versus Tempo  1,28 20 794 0,18 

Cirurgia versus Tempo  41,62 10 794 < 0,0001**** 

Cirurgia versus Tratamento Gestacional 

versus Tempo  
1,44 20 794 0,096 

Ninhada 1,20 26 22,82 0,33 

Animal individual 6,37 112 794 < 0,0001**** 

Análise estatística: ANOVA univariada e considerados estatisticamente significativos 

para p < 0,05. Foram avaliados 78 animais (PME-SHAM; PME-SEPSE; PMH-SHAM; 

PMH-SEPSE) por dois pares de avaliadores que se alternavam durante os tempos 

experimentais: basal; 6, 12, 18, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 horas após a cirurgia. PME-

SHAM: Prole de Mães Eutireoideanas falso-operada (Sham); PME-SEPSE: Prole de 

Mães Eutireoideanas Sépticas; PMH-SHAM: Prole de Mães Hipotireoideanas falso-

operada (Sham); PMH-SEPSE: Prole de Mães Hipotireoideanas Sépticas. 
 

 

 

6.3 Avaliação de parâmetros inflamatórios e estresse oxidativo na prole 

submetida ao modelo de asma experimental induzida por ovalbumina 

 

Inicialmente, foi avaliado a influência do Hipotireoidismo Gestacional Experimental 

(HGE) sobre o infiltrado inflamatório do lavado broncoalveolar (BAL, do inglês 

bronchoalveolar lavage) de proles submetidas ao modelo de asma alérgica induzida por 

Ovoalbumina (AAIO) (Figura 18). Para tanto, a análise de variância de duas vias (ANOVA 

two way) demonstrou haver interação significativa dos fatores ‘tratamento gestacional’ (TG) 

(prole de mães eutireoideanas – PME – ou hipotireoideanas – PMH) e ‘indução da asma’ (IA) 

(sensibilizadas e desafiadas com salina – Salina – ou Ovalbumina – OVA) sobre o infiltrado 

de leucócitos no BAL [F(TG x IA) 1,15 = 14,75, p = 0,0016]. Também verificou-se efeito 

significativo isolado dos fatores ‘tratamento gestacional’ [F(TG) 1,15 = 18,7, p = 0.0006] e 

‘indução da asma’ [F(IA) 1,15 = 94,02, p < 0.0001 sobre a variável em estudo.  O pós-teste de 

Bonferroni evidenciou que o infiltrado de células inflamatórias no BAL da prole de mães 

eutireoideanas sensibilizadas e desafiadas com Ovalbumina (PME – OVA) foi 

significativamente maior quando comparado ao grupo prole de mães eutireoideanas 
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sensibilizadas e desafiadas com veículo (PME – Salina) (0,39 ± 0,094 versus 4,452 ± 0,437 x 

106 leucócitos por BAL, respectivamente, p < 0,0001). O mesmo perfil de mudança foi 

observado entre o BAL da prole de mães hipotireoideanas sensibilizadas e desafiadas com 

ovalbumina (PMH – OVA) e a prole de mães hipotireoideanas sensibilizadas e desafiadas 

com veículo (PMH – Salina) (0,245 ± 0,062 versus 2,002 ± 0,130 x 106 leucócitos por BAL, 

respectivamente, p < 0,01). Ademais, o número total de células no BAL da PMH – OVA, 24h 

após o último dia de desafio, foi significativamente menor que o quantitativo de leucócitos do 

grupo PME - OVA (2,002 ± 0,130 versus 4,452 ± 0,437 x 106 leucócitos por BAL, 

respectivamente, p < 0,0001). 
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Figura 18: Efeito do Hipotireoidismo Gestacional Experimental (HGE) sobre o número total de 

leucócitos no lavado broncoalveolar (BAL) da prole de camundongos submetida ao modelo de 

asma induzida por Ovalbumina. Os dados, expressos como média ± E.P.M, representam a 

quantidade de leucócitos no BAL mensuradas 24h após o último dia de desafio. Análise estatística: 

ANOVA two way seguida pelo pós-teste de Bonferroni. (****) p < 0,0001 versus PME + Salina; (**) p < 

0,01 versus PME-salina; (####) p < 0,0001 versus PME-OVA. PME-Salina (n=4); PME-OVA (n=6); 

PMH-Salina (n=4); PMH-OVA (n=5). HGE: Hipotireoidismo Gestacional Experimental; PME: Prole 

de Mães Eutireoideanas; PMH: Prole de Mães Hipotireoideanas; Salina: animais, PME ou PMH, 

sensibilizados nos dias 0, 7 e 14 com 20 mg de Al(OH3) solubilizado em 100 µl de salina estéril, 

administrado por via intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com 25 µl de salina estéril 

(NaCl 0,9%) por via intranasal (i.n.); OVA (Ovoalbumina): animais, PME ou PMH, sensibilizados nos 

dias 0, 7 e 14 com 100 µg de OVA adsorvida a 20 mg de Al(OH3) em 100 µl de salina estéril (NaCl 

0,9%) administrado por via intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com  100 µg de 

OVA em 25 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) por via intranasal (i.n.). 

 

  

 



 79 

A análise de variância de duas vias (ANOVA two way) para a atividade da 

mieloperoxidase (MPO, do inglês myeloperoxidase) no tecido pulmonar após 24h do último 

dia de desafio apresentou os seguintes resultados: [F(TG) 1,21 = 31,70, p < 0,0001; F(IA) 1,21 = 

91,63, p < 0,0001; F(TG x IA) 1,21 = 27,60, p < 0.0001]. A análise do pós-teste demonstrou que a 

atividade da MPO do grupo PME - OVA foi significativamente maior que no grupo de 

animais PME - Salina (26,80 ± 3,55 versus 1,89 ± 0,57, respectivamente, p < 0,0001). O 

mesmo perfil foi verificado na atividade de MPO da PMH – OVA em relação à PMH – Salina 

(8,51 ± 1,25 versus 1,25 ± 0,29, respectivamente, p < 0,05). Ademais, atividade da MPO da 

PMH - OVA foi significativamente menor que a média do grupo PME - OVA (8,51 ± 1,25 

versus 26,80 ± 3,55, respectivamente (p < 0,0001), enquanto nenhuma diferença 

estatisticamente significativa foi observada entre as atividades da MPO dos grupos PME - 

Salina e PMH - Salina (1,89 ± 0,57 versus 1,25 ± 0,29, respectivamente, p = n.s.) (Figura 19). 
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Figura 19: Efeito do Hipotireoidismo Gestacional Experimental (HGE) sobre a atividade da 

mieloperoxidase (MPO) no tecido pulmonar da prole de camundongos submetida ao modelo de 

asma induzida por Ovalbumina. Os dados, expressos como média ± E.P.M, representam a atividade 

de MPO pulmonar mensuradas 24h após o último dia de desafio. Análise estatística: ANOVA two way 

seguida pelo pós-teste de Bonferroni. (****) p < 0,0001 versus PME + Salina; (*) p < 0,05 versus PMH 

+ Salina; (####) p < 0,0001 versus PME-OVA. PME + Salina (n=7); PME + OVA (n=5); PMH + Salina 

(n=5); PMH + OVA (n=8). HGE: Hipotireoidismo Gestacional Experimental; PME: Prole de Mães 

Eutireoideanas; PMH: Prole de Mães Hipotireoideanas; Salina: animais, PME ou PMH, sensibilizados 

nos dias 0, 7 e 14 com 20 mg de Al(OH3) solubilizado em 100 µl de salina estéril, administrado por 

via intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com 25 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) por 

via intranasal (i.n.); OVA (Ovoalbumina): animais, PME ou PMH, sensibilizados nos dias 0, 7 e 14 

com 100 µg de OVA adsorvida a 20 mg de Al(OH3) em 100 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) 

administrado por via intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com  100 µg de OVA em 

25 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) por via intranasal (i.n.). 
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Com o objetivo de mensurar os eosinófilos presentes no lavado broncoalveolar (BAL) 

o conteúdo de peroxidase eosinofílica (EPO, do inglês eosinophil peroxidase) foi determinado 

em amostras de BAL coletadas 24h após o último dia de desafio. Para tanto, através do teste 

estatístico ANOVA two-way, obteve-se os seguintes resultados: [F(TG) 1,33 = 4,67, p = 0.038; 

F(IA) 1,33 = 5,97, p = 0,020; F (TG x IA) 1,33 = 4,33, p = 0.045]. Como pode ser observado na Figura 

20, a análise do pós-teste mostrou que a PME - OVA possuiu maior conteúdo de EPO quando 

comparado ao grupo de animais PME - Salina (0,278 ± 0,067 versus 0,028 ± 0,007, 

respectivamente, p < 0,001). Comparado à PME - OVA, a atividade da EPO do grupo PMH - 

OVA foi significativamente menor (0,278 ± 0,067 versus 0,0442 ± 0,008, respectivamente, p 

< 0,05), enquanto nenhuma diferença entre a PMH - OVA e PMH - Salina, sob a perspectiva 

da variável estudada, foi encontrada (0,0442 ± 0,008 versus 0,024 ± 0,012, respectivamente, p 

= n.s.). 
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Figura 20: Efeito do Hipotireoidismo Gestacional Experimental (HGE) sobre a atividade da 

peroxidase eosinofílica (EPO) no lavado broncoalveolar (BAL) da prole de camundongos 

submetida ao modelo de asma alérgica. Os dados, expressos como média ± E.P.M, representam a 

atividade peroxidase eosinofílica (EPO) no lavado broncoalveolar (BAL) mensurada 24h após o 

último dia de desafio. Análise estatística: ANOVA two way seguida pelo pós-teste de Bonferroni. (**) 

p < 0,01 versus PME + Salina; (#) p < 0,05 versus PME + OVA. PME - Salina (n=9); PME - OVA 

(n=14); PMH - Salina (n=6); PMH - OVA (n=8). HGE: Hipotireoidismo Gestacional Experimental; 

PME: Prole de Mães Eutireoideanas; PMH: Prole de Mães Hipotireoideanas; Salina: animais, PME ou 

PMH, sensibilizados nos dias 0, 7 e 14 com 20 mg de Al(OH3) solubilizado em 100 µl de salina 

estéril, administrado por via intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com 25 µl de salina 

estéril (NaCl 0,9%) por via intranasal (i.n.); OVA (Ovoalbumina): animais, PME ou PMH, 

sensibilizados nos dias 0, 7 e 14 com 100 µg de OVA adsorvida a 20 mg de Al(OH3) em 100 µl de 

salina estéril (NaCl 0,9%) administrado por via intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 

com  100 µg de OVA em 25 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) por via intranasal (i.n.). 
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Amostras de tecido pulmonar dos grupos experimentais foram coletados 24h após o 

último dia de desafio do protocolo de indução de asma alérgica e fixados em solução de 

formalina. Em seguida, os tecidos foram embebidos em parafina, seccionados e corados com 

Hematoxilina & Eosina (H&E). Fotomicrografias representativas das áreas peribronquiolar e 

perivascular do pulmão da prole de mães eutireoidenas (PME) e hipotireoideanas (PMH) 

desafiados com Salina ou ovalbumina (OVA) foram capturadas em aumento de 100 e 400 

vezes e estão apresentadas na Figura 21.  

Nos paineis A, B, C, D e I, J, K, L estão destacados fotomicrografias representativas 

do pulmão do grupo PME sensibilizadas e desafiadas com salina (PME- Salina) e PMH 

sensibilizadas e desafiadas com salina (PMH – Salina), respectivamente. Pode-se observar 

parênquima pulmonar normal (Paineis A e I), com pouco ou nenhuma presença de infiltrado 

inflamatório significativo em região peribronquiolar (Painel B e J) e perivascular (Painel C e 

K), bem como alvéolos preservados e sem evidência de infiltrado inflamatório (Paineis D e 

L). Nota-se, no entanto, que o interstício pulmonar de animais do grupo PME sensibilizados e 

desafiados com ovalbumina (PME – OVA) e PMH sensibilizados e desafiados com 

ovalbumina (PMH – OVA) apresentam infiltrado inflamatório (Paineis E e M, 

respectivamente), com inflamação peribrônquica (Paineis F e N, respectivamente) e 

perivascular (Paineis G e O, respectivamente) de grau moderado a intenso. Ademais, os 

paineis H e P evidenciam diminuição dos espaços aéreos alveolares (áreas alveolares 

colapsadas), perda da integridade dos septos alveolares e presença de células inflamatórias em 

alvéolos do pulmão da PME e PMH desafiadas com OVA, respectivamente.  

Uma análise semi-quantitativa da intensidade de infiltrado inflamatório presente em 

áreas perivasculares e peribronquiolares, observada em fotomicrografias do pulmão corado 

com H&E dos grupos experimentais estudados, foi realizada por patologista e os resultados 

estão expressos na Tabela 5.  Para cada região analisada, o avaliador classificou o grau de 

inflamação com base na escala proposta por Sur et al. (1999), cujos valores são os números 

inteiros entre 0 e 4, que representam  ausência de inflamação, infiltrado inflamatório leve, 

moderado, marcado ou grave, respectivamente. Quando a pontuação a ser dada esteve entre 

dois números inteiros, foi acrescido o valor de 0,5 ponto ao escore. O escore para o infiltrado 

inflamatório total foi obtido através da soma do escore da inflamação peribronquiolar e 

perivascular.  
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A ANOVA two-way demonstrou ausência de interação dos fatores ‘tratamento 

gestacional’ (TG) e ‘indução da asma’ (IA) sobre o infiltrado inflamatório de todas as análises 

realizadas: peribronquiolar [F (TG x IA) 1,16 = 0,22, p = 0,643]; perivascular [F (TG x IA) 1,15 = 1,05, 

p = 0,321] e total [F (TG x IA) 1,15 = 0,59, p = 0,452]. Também não foi observado efeito 

significativo isolado do fator ‘tratamento gestacional’ (TG) sobre a variável em análise 

[peribronquiolar: F(TG) 1,16 = 2,58, p = 0,127; perivascular: F(TG) 1,15 = 0,04, p = 0,843; total: 

F(TG) 1,15 = 0,59, p = 0,452]. No entanto, houve efeito significativo isolado do fator ‘indução da 

asma’ (IA) no grau de inflamação peribronquiolar [F(IA) 1,16 = 40,16, p < 0,0001], perivascular 

[F(IA) 1,15 = 77,69, p < 0,0001] e total [F(IA) 1,15 = 107,1, p < 0,0001]. Conforme sumarizado na 

Tabela 5, as PME e PMH + OVA possuíram um maior grau de inflamação, tanto 

peribronquiolar e perivascular, quanto total, em comparação aos seus respectivos controles 

experimentais PME e PMH + Salina, respectivamente, 24h após o último dia de desafio.  
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Figura 21: Efeito do Hipotireoidismo Gestacional Experimental (HGE) sobre a inflamação 

pulmonar da prole de camundongos submetida ao modelo de asma alérgica. Fotomicrografias 

representativas de amostras do tecido pulmonar da PME - Salina (Paineis A - D), PME - OVA (Paineis 

E - H), PMH - Salina (Paineis I - L) e PMH - OVA (Paineis M - P) fixados, seccionados a 5 µm de 

espessura e corados com Hematoxilina e Eosina (H&E). A análise histológica do pulmão da PME - 

Salina e PMH - Salina evidenciou parênquima pulmonar normal (Paineis A e I, respectivamente), que 

pode ser observado, também, em imagens de maior magnitude, nas regiões peribronquiolares (Paineis 

B e J, respectivamente), perivasculares (Paineis C e K, respectivamente) e alveolares (Paineis D e L, 

respectivamente). A presença de infiltrado inflamatório agudo foi característica dos pulmões tanto da 

PME - OVA (Painel E) quanto da PMH - OVA (Painel M) e pode ser verificado nas regiões 

peribronquiolares, perivasculares e alveolares da PME - OVA (Paineis F, G e H, respectivamente) e 

PMH - OVA (Paineis N, O e P, respectivamente). Magnificação: 10X (Paineis A, E, I e M) e 40X 

(Demais paineis), n = 4 – 5 por grupo. Dimensão da escala: 100 μm (Paineis A, E, I e M) e 10 μm 

(Demais paineis). VS: Vaso Sanguíneo; B: Bronquíolo; PP: Parênquima pulmonar; A: Alvéolo; HGE: 

Hipotireoidismo Gestacional Experimental; PME: Prole de Mães Eutireoideanas; PMH: Prole de Mães 

Hipotireoideanas; Salina: animais, PME ou PMH, sensibilizados nos dias 0, 7 e 14 com 20 mg de 

Al(OH3) solubilizado em 100 µl de salina estéril, administrado por via intraperitoneal (i.p.) e 

desafiados nos dias 21, 22 e 23 com 25 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) por via intranasal (i.n.); OVA 

(Ovoalbumina): animais, PME ou PMH, sensibilizados nos dias 0, 7 e 14 com 100 µg de OVA 

adsorvida a 20 mg de Al(OH3) em 100 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) administrado por via 

intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com  100 µg de OVA em 25 µl de salina estéril 

(NaCl 0,9%) por via intranasal (i.n.). 
 

Tabela 5: Efeito do Hipotireoidismo Gestacional Experimental (HGE) sobre o grau de 

inflamação pulmonar da prole de camundongos submetida ao modelo de asma alérgica. 

 Escore da Inflamação Pulmonar 

 PME  PMH 

  Salina OVA   Salina OVA 

Peribronquiolar 1 ± 0 2,2 ± 0,2**  0,8 ± 0,2 1,83 ± 0,17** 

Perivascular 0,5 ± 0,3 2,4 ± 0,24***  0,2 ± 0,2 2,6 ± 0,24**** 

Total 1,5 ± 0,29 4,6 ± 0,4****   1 ± 0,31 4,6 ± 0,25**** 

 

Os dados, expressos como média ± E.P.M., representam o escore da inflamação peribronquiolar 

e perivascular, bem como inflamação total, de amostras de tecido pulmonar coletados 24h após 

o último dia de desafio, determinado por patologista. Para a gradação do escore de inflamação 

foi utilizado a escala subjetiva proposta por Sur et al. (1999), cuja pontuação varia de 0 a 4 e 

corresponde a: ausência de inflamação (0), infiltrado inflamatório leve (1), moderado (2), 

marcado (3) ou grave (4). Caso a gradação correspondesse a um valor entre os números inteiros 

da escala, foi acrescido 0,5 ponto no escore dado. A inflamação total representa o valor 

resultante obtido a partir da soma dos escores da inflamação perivascular e peribronquiolar. 

PME - Salina (n=4); PME - OVA (n=5); PMH - Salina (n=5); PMH - OVA (n=5). Análise 

estatística: ANOVA two way seguida pelo pós-teste de Bonferroni. (**) p < 0,01; (***) p < 0,001 

e (****) p < 0,0001 em relação aos respectivos grupos controle experimentais (PME ou PMH - 

Salina). HGE: Hipotireoidismo Gestacional Experimental; PME: Prole de Mães Eutireoideanas; 

PMH: Prole de Mães Hipotireoideanas; Salina: animais, PME ou PMH, sensibilizados nos dias 

0, 7 e 14 com 20 mg de Al(OH3) solubilizado em 100 µl de salina estéril, administrado por via 

intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com 25 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) 

por via intranasal (i.n.); OVA (Ovoalbumina): animais, PME ou PMH, sensibilizados nos dias 

0, 7 e 14 com 100 µg de OVA adsorvida a 20 mg de Al(OH3) em 100 µl de salina estéril (NaCl 

0,9%) administrado por via intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com  100 µg 

de OVA em 25 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) por via intranasal (i.n.). 
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O dano oxidativo no tecido pulmonar foi avaliado pela quantificação dos 

biomarcadores malondialdeído (MDA, do inglês malondialdehyde) e grupamentos sulfidrilas 

(SH) totais presentes no tecido pulmonar e os dados obtidos estão representados nas Figuras 

22 e 23, respectivamente.  

A formação de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS, do inglês 

thiobarbituric acid-reactive substances), expressa como concentração de MDA, marcador de 

peroxidação lipídica detectado como consequência da reação dos aldeídos formados durante a 

peroxidação lipídica com o ácido tiobarbitúrico, foi quantificada no homogenato do tecido 

pulmonar coletado 24h após o último desafio (Figura 22). A ANOVA two way não mostrou 

haver interação do ‘tratamento gestacional’ (TG) e ‘indução da asma’ (IA), tampouco 

influência significativa desses fatores de maneira isolada [F(TG) 1,24 = 1,78, p = 0.194; F(IA) 1,24 

= 0,45, p = 0,508; F (TG x IA) 1,24 = 2,94, p = 0.099] sobre a variável estudada. 
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Figura 22: Efeito do Hipotireoidismo Gestacional Experimental (HGE) sobre as concentrações de 

malonaldeído (MDA) no tecido pulmonar da prole de camundongos submetida ao modelo de asma 

induzida por Ovalbumina. Os dados, expressos como média ± E.P.M, representam a atividade 

peroxidase eosinofílica (PEO) no lavado broncoalveolar (LBA) mensurada 24h após o último dia de 

desafio. Análise estatística: ANOVA two way seguida pelo pós-teste de Bonferroni. PME - Salina (n=6); 

PME - OVA (n=9); PMH - Salina (n=6); PMH - OVA (n=7). HGE: Hipotireoidismo Gestacional 

Experimental; PME: Prole de Mães Eutireoideanas; PMH: Prole de Mães Hipotireoideanas; Salina: 

animais, PME ou PMH, sensibilizados nos dias 0, 7 e 14 com 20 mg de Al(OH3) solubilizado em 100 µl 

de salina estéril, administrado por via intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com 25 µl de 

salina estéril (NaCl 0,9%) por via intranasal (i.n.); OVA (Ovoalbumina): animais, PME ou PMH, 

sensibilizados nos dias 0, 7 e 14 com 100 µg de OVA adsorvida a 20 mg de Al(OH3) em 100 µl de salina 

estéril (NaCl 0,9%) administrado por via intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com  100 

µg de OVA em 25 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) por via intranasal (i.n.). 
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O conteúdo sulfidril (SH) das proteínas de membrana do tecido pulmonar coletado 24h 

após o último dia de desafio está representado na Figura 23.  Animais PME - Salina ou OVA 

e PMH - Salina ou OVA não diferiram quanto ao conteúdo de grupamentos tióis livres no 

homogenato do tecido pulmonar [ANOVA two way: F(TG) 1,26 = 4,91, p = 0,035; F(IA) 1,26 = 1,02, 

p = 0,321; F (TG x IA) 1,26 = 0,023, p = 0,880].  
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Figura 23: Efeito do Hipotireoidismo Gestacional Experimental (HGE) sobre conteúdo de sulfidril 

total livre (SH) no tecido pulmonar da prole de camundongos submetida ao modelo de asma induzida 

por Ovalbumina. Os dados, expressos como média ± E.P.M, representam a concentração de grupos SH 

livres das proteínas tecido pulmonar mensurada 24h após o último dia de desafio. Análise estatística: 

ANOVA two way seguida pelo pós-teste de Bonferroni. PME - Salina (n=7); PME - OVA (n=9); PMH - 

Salina (n=6); PMH - OVA (n=8).HGE: Hipotireoidismo Gestacional Experimental; PME: Prole de Mães 

Eutireoideanas; PMH: Prole de Mães Hipotireoideanas; Salina: animais, PME ou PMH, sensibilizados nos 

dias 0, 7 e 14 com 20 mg de Al(OH3) solubilizado em 100 µl de salina estéril, administrado por via 

intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com 25 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) por via 

intranasal (i.n.); OVA (Ovoalbumina): animais, PME ou PMH, sensibilizados nos dias 0, 7 e 14 com 100 µg 

de OVA adsorvida a 20 mg de Al(OH3) em 100 µl de salina estéril (NaCl 0,9%) administrado por via 

intraperitoneal (i.p.) e desafiados nos dias 21, 22 e 23 com  100 µg de OVA em 25 µl de salina estéril (NaCl 

0,9%) por via intranasal (i.n.). 
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6.4 Propriedades psicométricas da Versão Brasileira do Murine Sepsis 

Score (VB-MSS)   

 

6.4.1 Confiabilidade 

 

Com o objetivo de verificar a consistência interna dos sete itens da versão brasileira do 

MSS, para avaliar a gravidade da sepse em animais, o coeficiente alfa (α) de Cronbach foi 

calculado (Tabela 6). A consistência interna dos 7 itens da escala foi excelente, com α de 

Cronbach de 0,945. Ao recalcular o coeficiente retirando-se os itens um a um, verificou-se 

que os itens da escala contribuem de maneira uniforme para o constructo latente comum (α de 

Cronbach variando de 0,928 a 0,939). O maior valor encontrado foi 0,951, ao retirar o item 

‘Resposta a Estímulos’ da análise, demonstrando, assim, que foi o item que menos contribuiu 

para o constructo. Além disso, para mensurar a intensidade da relação entre os itens da escala, 

um correlograma com valores de coeficientes de Spearman para essas relações foi construído 

(Tabela 7). Como pode ser observado, todas as correlações apresentadas na Tabela 7 foram 

estatisticamente significativas (p < 0,05). Verifica-se, também, que a variável de avaliação 

“Resposta a estímulos” foi o único item da escala que apresentou correlação positiva e 

moderada entre o seu escore e o dos demais itens [Aparência (ρs = 0,454); Atividade (ρs = 

0,571); Nível de consciência (ρs = 0,575); Olhos (ρs = 0,586); Frequência respiratória (ρs = 

0,556) e qualidade respiratória (ρs = 0,580)]. Por fim, os escores das demais variáveis de 

análise da escala correlacionam-se positivamente, com grau variando de forte a muito forte. 
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Tabela 6: Avaliação da consistência interna dos 7 itens da versão traduzida para o 

português brasileiro do Murine Sepsis Score (MSS).  

 

Coeficiente α de 

Cronbach 

N° total de itens da 

Escala 
Item retirado 

0,945 7 Nenhum 

0,939 6 Qualidade Respiratória 

0,932 6 Frequência Respiratória 

0,951 6 Resposta a Estímulos 

0,930 6 Olhos 

0,929 6 Nível de Consciência 

0,944 6 Aparência 

0,928 6 Atividade 

 

Análise estatística: Coeficiente α de Cronbach. Valor de α de Cronbach entre 0,7 e 0,79 foi 

considerado como “satisfatório”, entre 0,8 e 0,89 foi considerado “bom” e maior do que 0,9 

foi considerado excelente (LIU et al., 2018). 
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Tabela 7: Correlograma de Spearman dos 7 itens que compõem a versão traduzida para o português brasileiro do Murine Sepsis Score (MSS).  

 

  
  

 
Aparência Atividade 

Nível de 

Consciência 
Olhos 

Resposta a 

estímulos 

Frequência 

Respiratória 

Qualidade 

Respiratória 

Rô de 

Speraman Aparência  ρs 1 0,75** 0,747** 0,731** 0,454** 0,719** 0,644** 

Atividade ρs 0,75** 1 0,902** 0,862** 0,571** 0,834** 0,753** 

Nível de 

Consciência 
ρs 0,747** 0,902** 1 0,867** 0,575** 0,84** 0,758** 

Olhos ρs 0,731** 0,862** 0,867** 1 0,586** 0,83** 0,757** 

Resposta a 

estímulos 
ρs 0,454** 0,571** 0,575** 0,586** 1 0,556** 0,58** 

Frequência 

Respiratória 
ρs 0,719** 0,834** 0,84** 0,83** 0,556** 1 0,856** 

Qualidade 

Respiratória 
ρs 0,644** 0,753** 0,758** 0,757** 0,58** 0,856** 1 

Análise estatística: Correlação de Spearman. (**) p < 0,01. Valor de ρ (Rô) de Spearman (ρs) entre 0,0 e 0,19 foi considerado como “correlação bem fraca”, 

entre 0,20 e 0,39 foi considerado “correlação fraca”, entre 0,40 e 0,69 foi considerado “correlação moderada”, entre 0,70 e 0,89 foi considerado “correlação 

forte” e entre 0,9 e 1 foi considerado “correlação muito forte”. 
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O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) também é uma importante ferramenta 

estatística para estudar a confiabilidade das mensurações e, consequentemente, verificar o 

grau de variabilidade das medidas dos pares de avaliadores (confiabilidade interavaliadores). 

Na Tabela 8 estão descritos os valores de CCI tanto para o escore clínico geral, quanto para 

cada item da escala, isoladamente. Ao comparar os escores dos pares de avaliadores (escore 

geral e de cada item da escala), para cada animal (sham ou séptico) ao longo da linha do 

tempo experimental (0, 6, 12, 18, 24, 48, 72, 96, 120, 144 e 168 horas após a cirurgia) 

verifica-se uma excelente confiabilidade interavaliadores para Escore Clínico Geral dos 

animais [CCIEscore Geral = 0,922 (IC de 95%: 0,911 – 0,932)]. Para as variáveis de análise 

‘Atividade’, ‘Aparência’, ‘Nível de Consciência’, ‘Olhos’, ‘Frequência Respiratória’ o CCI 

foi indicativo de boa confiabilidade [CCIAtividade = 0,882 (IC de 95%: 0,866 - 0,897); 

CCIAparência = 0,742 (IC de 95%: 0,709 - 0,772); CCINível de Consciência = 0,829 (IC de 95%: 0,805 

- 0,849); CCIOlhos = 0,829 (IC de 95%: 0,805 - 0,849) e CCIFrequência Respiratória = 0,845 (IC de 

95%: 0,824 - 0,864)]. Em contraste, as variáveis ‘Qualidade Respiratória’ e ‘Resposta a 

estímulos’ apresentaram confiabilidade interavaliadores moderada [CCIQualidade Respiratória = 

0,705 (IC de 95%: 0,668 - 0,738); CCIResposta a Estímulos = 0,477 (IC de 95%: 0,421 - 0,530)].  

 
Tabela 8: Coeficientes de Correlação Intraclasse (CCI) do Tipo 3 (IC de 95%) para o Escore 

Geral e itens isolados da versão traduzida para o português brasileiro do Murine Sepsis Score 

(MSS).  

 

Análise estatística: Coeficiente de Correlação intraclasse. (****) p < 0,0001.Valores de CCI  menores 

que 0,5 atribuiu-se à escala uma confiabilidade interavaliadores pobre; entre 0,5 e 0,75, confiabilidade 

moderada; de 0,75 a 0,9, confiabilidade boa; e para valores de CCI maiores que 0,9 atribuiu-se uma 

confiabilidade interavaliadores excelente (JENSEN et al., 2017).  

 

Item da 

Escala 
CCI (IC de 95%) 

F-Statistics 

F df1 df2 p 

Escore Geral 0,922 (0,911 - 0,932) 24,779 767 768 < 0,0001**** 

Atividade 0,882 (0,866 - 0,897) 15,995 783 784 < 0,0001**** 

Aparência 0,742 (0,709 - 0,772) 6,763 785 786 < 0,0001**** 

Nível de 

Consciência 
0,829 (0,805 - 0,849) 10,676 780 781 < 0,0001**** 

Olhos 0,829 (0,805 - 0,849) 14,090 783 784 < 0,0001**** 

Resposta a 

Estímulos 
0,477 (0,421 - 0,530) 2,826 781 782 < 0,0001**** 

Frequência 

Respiratória 
0,845 (0,824 - 0,864) 11,906 781 782 < 0,0001**** 

Qualidade 

Respiratória 
0,705 (0,668 - 0,738) 5,773 783 784 < 0,0001**** 
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6.4.2 Validade 

 

A Regressão Logística Binária foi utilizada como recurso estatístico para estimar a 

probabilidade de sobrevida dos animais dentro das 24 horas seguintes após uma avaliação do 

animal em face a variáveis explanatórias (preditores). Assim, para verificar se o escore (geral 

e dos itens) da versão traduzida do MSS está entre os principais preditores de sobrevida, 

dentro das 24 horas seguintes após uma avaliação do animal, o modelo de regressão logística 

binária foi construído. Como variável dependente temos a ‘Sobrevida nas 24 horas seguintes” 

e como variáveis candidatas ao modelo preditor, foram usadas: valor médio dos escores dos 

pares de avaliadores tanto para cada variável quanto para toda escala, temperatura corpórea, 

tratamento gestacional e tempo.  

A Tabela 9, no passo 0, descreve a pontuação dos testes para as variáveis que ainda 

não foram incluídas no modelo. Verificou-se, então, que o tratamento materno (ser PME ou 

PMH) não está significativamente relacionado com a sobrevida dos animais dentro de 24 

horas [PME: (Score = 2,519; df = 2; p = 0,284) e PMH (Score = 0,805; df = 1; p = 0,370)]. 

Contrariamente, o escore geral do MSS e cada média de escore dos itens da escala, 

isoladamente, bem como a temperatura e o tempo, estão significativamente relacionados à 

probabilidade de sobrevida (p < 0,05). Ademais, no passo 0 (Tabela 9) a estatística qui-

quadrado dos resíduos (Score = 67,943; df = 13; p = 0,000) demonstra que a adição de uma ou 

mais dessas variáveis, significativamente elencadas, ao modelo preditor irá afetar 

significativamente o seu modelo de previsão. 

Os resultados da regressão logística binária, constando a estatística de Wald para todas 

as variáveis incluídas no modelo, estão descritos na Tabela 10. A estatística de Wald segue 

uma distribuição qui-quadrado e possui a finalidade de aferir o grau de significância dos 

coeficientes (B) da equação logística (se o coeficiente B para um dado fator difere 

significativamente de zero). Caso isto ocorra, pode-se afirmar que fator contribui de modo 

significativo para a previsão da variável dependente (sobrevida em 24 horas).   

O modelo de regressão logística binária, então, selecionou duas variáveis que melhor 

predizem a probabilidade de sobrevida dentro de 24 horas após uma avaliação do animal. A 

primeira variável a ser incluída no modelo (Passo 1) foi a que apresentou maior Score (Score 

= 46,988; df = 1; p < 0,0001) e pontuação da estatística de Wald, no caso, a variável 
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‘Temperatura’ (Estatística de Wald = 27,466; df = 1; p < 0,0001). A tabela de Classificação, 

mostra que a introdução do fator ‘temperatura’ no modelo aumenta o percentual de 

classificação correta da variável dependente (sobrevida em 24 h) para 85,9 % (Tabela 11). 

Com a inclusão da variável ‘Temperatura’ no modelo (Passo 1), a estatística qui-

quadrado dos resíduos observada na Tabela 8 (Score = 21,759; df = 12; p = 0,040) demonstra 

que uma ou mais das variáveis elencadas, quando inseridas no modelo preditor, ainda afetarão 

significativamente o modelo de previsão. 

Então, uma segunda, e última, variável foi incluída no modelo de melhores preditores 

de sobrevida (Passo 2), o item da versão traduzida do MSS ‘Frequência Respiratória’ [(Score 

= 45,695; df = 1; p = 0,000); (Estatística de Wald = 7,271; df = 1; p = 0,001)], sendo as 

demais variáveis excluídas. Como verificado na tabela de Classificação (Tabela 11), a 

introdução do fator ‘Frequência Respiratória’ no modelo aumentou o percentual de 

classificação correta da variável dependente (sobrevida em 24 h) para 87,6 %.  

A inclusão da variável ‘Frequência Respiratória’ ao modelo de melhores preditores de 

sobrevida tornou a estatística qui-quadrado dos resíduos observada na Tabela 9 (Score = 

11,190; df = 11; p = 0,428) com valor superior ao nível crítico (p > 0,05). O que significa que 

nenhuma das variáveis excluídas do modelo, a partir do Passo 2, contribuirá de maneira 

significativa para o poder preditivo do modelo. Assim, a análise progressiva passo-a-passo 

(Forward Stepwise Regression), utilizando a estatística de Wald, consumiu 2 passos até 

chegar ao modelo final observado na Tabela 10. 
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Tabela 9: Output viewer da regressão logística: Coeficientes para as variáveis que ainda não 

entraram no Modelo Preditivo.  

 

  Passo 0 Passo 1 Passo 2 

  Score df p Score df p Score df p 

 Escore Clínico Geral 38,055 1 < 0,0001 8,142 1 0,004 0,008 1 0,93 

Atividade 29,424 1 < 0,0001 4,384 1 0,036 0,127 1 0,721 

Aparência 6,975 1 0,008 2,695 1 0,101 0,042 1 0,837 

Nível de Consciência 23,516 1 < 0,0001 2,201 1 0,138 1,148 1 0,284 

Olhos 27,588 1 < 0,0001 2,995 1 0,084 0,861 1 0,353 

Resposta a Estímulos 34,7 1 < 0,0001 6,423 1 0,011 1,796 1 0,18 

Frequência Respiratória 45,695 1 < 0,0001 12,236 1 < 0,0001    
Qualidade Respiratória 39,954 1 < 0,0001 10,966 1 0,001 0,566 1 0,452 

Temperatura 46,988 1 < 0,0001    
   

Tempo  7,158 1 0,007 0,083 1 0,773 2,169 1 0,141 

PME 2,519 2 0,284 1,085 2 0,581 0,674 2 0,714 

PMH 0,805 1 0,370 0,658 1 0,417 0,097 1 0,755 

Estatística Geral 67,943 13 0,000 21,759 12 0,040 11,190 11 0,428 

 

Análise estatística: Regressão Logística Binária. Score: pontuação do teste que verifica o quanto uma 

variável independente seria ou não significativa para o modelo preditor. Seu resultado deve ser 

interpretado verificando o respectivo valor de p; df: degrees of freedom (graus de liberdade); PME: 

Prole de Mães Eutireoideanas; PMH: Prole de Mães Hipotireoideanas. 

 

 

 

 

Tabela 10: Output viewer da regressão logística: estimativa dos coeficientes dos variáveis 

preditivas.  
 

    Β EP Wald df p Exp(β) 

Passo 0 Constante 1,279 0,186 47,385 1 < 0,0001 3,595 

Passo 1 Temperatura 0,69 0,132 27,466 1 < 0,0001 1,993 

 Constante -23,566 4,737 24,752 1 < 0,0001 0 

Passo 2 Temperatura 0,397 0,147 7,271 1 0,007 1,487 

 

Frequência 

Respiratória 
-1,016 0,306 11,053 1 0,001 0,362 

  Constante -11,591 5,534 4,388 1 0,36 0 

 

Análise estatística: Regressão Logística Binária. β: coeficiente de regressão; EP: erro padrão; Wald: 

estatística de Wald (β/EP); df: degrees of freedom (graus de liberdade); p: significância estatística; 

Exp(β): exponencialização do coeficiente β. 
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Tabela 11: Tabela de Classificação. Análise estatística: Regressão Logística Binária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de verificar o poder discriminatório da versão traduzida do MSS para 

diferenciar animais com melhor sobrevida daqueles que progridem para morte dentro de 24 

horas, uma curva de Característica de Operação do Receptor (ROC- Receiver Operating 

Characteristic) foi construída (Figura 24). A partir da curva ROC gerada, a área sob a curva 

(AUC – Area Under the Curve) (com intervalo de confiança de 95%) calculada foi 0,921 

(0,878 – 0,965) com valor de p < 0,0001, sugerindo que a versão traduzida do MSS possui um 

excelente poder discriminatório. Para obter a pontuação do escore (ponto cutoff) que refletisse 

uma menor proporção total de erros em classificar animais que estão progredindo para óbito 

em 24 horas adotou-se o critério do melhor Índice de Youden (aquele que mais se aproxima 

do valor 1).  O cálculo desse índice corresponde à sensibilidade mais especificidade menos 1 

para cada ponto da curva (coordenadas), cujos valores estão registrados na Tabela 12.  

Considerando a Tabela 12, é possível constatar que o escore de 4,75 é o melhor ponto cutoff 

para distinguir animais que progridem para a morte dentro de 24 horas dos outros animais 

com melhor tempo de sobrevida. Para esse ponto cutoff a sensibilidade é de 0,951 e 

especificidade de 0,79 (Índice de Youden = 0,741), o que significa que 95% dos animais que 

vão a óbito nas próximas 24h apresentam valor de escore acima desse cutoff, ao passo que 

79% dos animais que sobrevivem após esse intervalo tem um escore abaixo do cutoff, 

conferindo, assim, à versão do MSS traduzida uma ótima performance discriminatória.

Observado 

Previsto 

Sobrevida 24 h  Porcentagem 

Correta (%) Morre Vive 

Passo 

0 
Sobrevida 24 h Morre 0 37 0 

  Vive 0 133 100 

 Porcentagem Geral    78,2 

Passo 

1 
Sobrevida 24 h Morre 17 20 45,9 

 Vive 4 129 97 

Porcentagem Geral    85,9 

Passo 

2 
Sobrevida 24 h Morre 20 17 54,1 

  Vive 4 129 97 

  Porcentagem Geral    87,6 
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Figura 24:  Curva de Característica de Operação do Receptor (ROC- Receiver 

Operating Characteristic) da versão do MSS traduzida para o português 

brasileiro. A partir dela a área sob a curva (AUC) foi calculada. Uma AUC entre 0,7 e 

0,8 foi classificada como aceitável e para valores de AUC entre 0,8 e 0,9 atribuiu-se à 

curva ROC uma discriminação excelente (HANLEY; MCNEIL, 1982). 
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Tabela 12: Ponto cutoff ideal, Sensibilidade, Especificidade e Índice Youden 

correspondente para estimar o poder de discriminação da versão traduzida do 

MSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo do Índice Youden: [(sensibilidade + especificidade) -1]. 

Escore positivo se for 

igual ou superior a
Sensibilidade 1 - Especificidade Especificidade

Índice de 

Youden 

-1 1 1 0,000 0,000

0,25 0,976 0,564 0,436 0,412

0,75 0,976 0,467 0,533 0,509

1,25 0,976 0,325 0,675 0,651

1,75 0,976 0,297 0,703 0,679

2,25 0,951 0,271 0,729 0,680

2,75 0,951 0,264 0,736 0,687

3,25 0,951 0,248 0,752 0,703

3,75 0,951 0,236 0,764 0,715

4,25 0,951 0,222 0,778 0,729

4,75 0,951 0,21 0,790 0,741

5,25 0,902 0,2 0,800 0,702

5,75 0,854 0,186 0,814 0,668

6,25 0,829 0,175 0,825 0,654

6,75 0,829 0,167 0,833 0,662

7,25 0,829 0,156 0,844 0,673

7,75 0,829 0,144 0,856 0,685

8,25 0,78 0,139 0,861 0,641

8,75 0,78 0,134 0,866 0,646

9,5 0,756 0,125 0,875 0,631

10,25 0,707 0,106 0,894 0,601

10,75 0,707 0,092 0,908 0,615

11,25 0,707 0,071 0,929 0,636

11,75 0,683 0,064 0,936 0,619

12,25 0,634 0,052 0,948 0,582

12,75 0,585 0,05 0,950 0,535

13,25 0,561 0,035 0,965 0,526

13,75 0,561 0,033 0,967 0,528

14,25 0,488 0,033 0,967 0,455

14,75 0,488 0,031 0,969 0,457

15,25 0,488 0,024 0,976 0,464

15,75 0,463 0,019 0,981 0,444

16,25 0,415 0,014 0,986 0,401

16,75 0,415 0,012 0,988 0,403

17,25 0,39 0,009 0,991 0,381

17,75 0,366 0,005 0,995 0,361

18,25 0,317 0,005 0,995 0,312

18,75 0,268 0,005 0,995 0,263

19,25 0,244 0,005 0,995 0,239

19,75 0,22 0,005 0,995 0,215

20,25 0,146 0,005 0,995 0,141

20,75 0,122 0,005 0,995 0,117

21,25 0,098 0 1,000 0,098

22 0,073 0 1,000 0,073

23,75 0,049 0 1,000 0,049

25,5 0,024 0 1,000 0,024

27 0 0 1,000 0,000
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6.4.3 Responsividade 

 

 

A responsividade é uma propriedade psicométrica que se refere à capacidade que 

instrumento possui de capturar pequenas mudanças entre as comparações feitas através de 

suas medidas. No intuito de mensurar a capacidade da versão traduzida para o português 

brasileiro do Murine Sepsis Score (MSS) em identificar as variações na gravidade do quadro 

clínico dos animais submetidos ao modelo de sepse induzida por ligação e perfuração Cecal 

(CLP) e acompanhamento do grupo controle, constituído por animais falso-operados (Sham), 

ao longo da linha do tempo experimental, obteve-se o coeficiente de responsividade. A 

magnitude do efeito do significado da resposta foi estimada dividindo-se a diferença entre as 

médias dos escores totais dos animais, no tempo basal e 24 horas após a cirurgia, pelo desvio 

padrão dos animais antes da cirurgia (basal). Conforme sumarizado na Tabela 13, verificou-se 

que a versão traduzida do MSS apresenta grande responsividade, com valor de 1,24 para 

comparações de animais falso-operados antes e 24 horas após a cirurgia e valor de 39,28 para 

comparação dos animais sépticos nos mesmos tempos experimentais. Tal achado reflete a 

grande capacidade que o escore clínico tem para detectar mudanças no quadro clínico dos 

animais, ainda que mínimas, ao longo do tempo experimental. 

 

Tabela 13: Coeficiente de responsividade da versão traduzida para o 

português brasileiro do Murine Sepsis Score (MSS).  

 

Tempo 
SHAM SEPSE 

Média  DP  N Média DP  N 

0 0,06 0,17 17 0,07 0,33 21 

24 0,26 0,44 17 13,03 5,77 19 

Coeficiente de 

Responsividade 
1,24  39,58 

 

Os coeficientes foram interpretados à luz da faixa de referência proposta por 

WRIGHT e YOUNG (1997), onde valores < 0,20, 0,5 a 0,8 e > 0,8 indicam 

responsividade pequena, moderada e grande, respectivamente. SHAM: 

animais falso-operados; SEPSE: animais submetidos ao procedimento de 

sepse induzida por ligação e perfuração do ceco (CLP).  
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7 DISCUSSÃO 
 

 

Os hormônios tireoideanos (HTs) maternos são importantes para a adequada 

ontogênese fetal (BASSETT; HARVEY; WILLIAMS, 2003; BASSETT; WILLIAMS, 2016). 

Durante metade da gestação a glândula tiroideana do feto está, ainda, em desenvolvimento e, 

assim, inapta para produzir quantidades suficientes de hormônios, sendo, portanto, a 

transferência transplacentária materno-fetal de suma importância (BÁREZ-LÓPEZ et al., 

2018; RICHARD; FLAMANT, 2018), já que durante esse período existem janelas críticas 

para o desenvolvimento de determinados tecidos, dentre os quais se destacam os dependentes 

de hormônio tireoideano, com particular atenção para o sistema imunológico (DIETERT et 

al., 2000; LANDRETH, 2002). Assim, cada vez mais tem-se buscado entender e caracterizar, 

sob diversos âmbitos, as repercussões fisiológicas da programação intrauterina ocasionada 

pela carência de hormônios tireoideanos maternos tanto no desenvolvimento fetal quanto na 

vida pós-natal.  

Dessa forma, ao utilizar um modelo experimental validado de hipotireoidismo 

exclusivamente durante o período gestacional, o presente estudo investigou, em proles, na 

vida pós-natal, parâmetros clínicos e fisiológicos em um modelo experimental de sepse e de 

inflamação pulmonar alérgica. Fez parte, também, do escopo do presente trabalho, validar o 

sistema de escore para a avaliação da gravidade da sepse em animais, o Murine Sepsis Score 

(MSS) (SHRUM et al., 2014), para o português brasileiro.  

Sob essas perspectivas, este trabalho, pela primeira vez, demonstrou que o 

hipotireoidismo gestacional experimental (HGE) não esteve associado à gravidade e 

sobrevida diferenciados nas proles submetidas a um modelo experimental de sepse. Influência 

que, também, não modificou o perfil de temperatura corpórea dos animais. Entretanto, 

alterações em parâmetros inflamatórios associados ao quadro de inflamação pulmonar 

alérgica foram observados nas proles submetidas ao modelo de asma alérgica. Ademais, como 

fruto desse trabalho, os presentes autores disponibilizam, em primeira mão, a Versão 

Brasileira do Murine Sepsis Score (VB-MSS), acompanhado de um minucioso estudo de 

validação. 
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A seguir, a discussão dos dados obtidos seguirá, sequencialmente, a estrutura de 

tópicos apresentada na sessão ‘Resultados’. 

 

7.1 Acompanhamento da programação fetal 

 

A priori, é de suma importância destacar que o protocolo de indução do 

hipotireoidismo gestacional experimental (HGE) adotado é um modelo consolidado pela 

literatura científica em diferentes espécies e linhagens de animais (ALBORNOZ et al., 2013b; 

ALVES et al., 2013; HAENSGEN et al., 2018; MELANCIA et al., 2017; NAKAMURA et 

al., 2007b; OPAZO et al., 2017b; SANTOS et al., 2012). Apesar de não procedermos à 

dosagem dos hormônios tireoideanos das fêmeas prenhas e proles aqui avaliadas, o modelo de 

indução adotado está respaldado em trabalho prévio publicado por nosso grupo de pesquisa, 

no qual a administração de Metimazol (MTZ) 0,02%, na água de beber de ratas prenhas, do 9° 

dia gestacional (DG) ao dia do parto (DP), reduziu significativamente as concentrações 

séricas de tiroxina total (TT4) e triiodotironina total (TT3) ao final da gestação, em 

comparação ao grupo de fêmeas prenhas controle (ALVES et al., 2013). Em relação às proles 

desse estudo, nenhuma modificação significativa foi observada entre os grupos, aos 15 e 30 

dias pós-natal (DPN)(ALVES et al., 2013).  

Ainda em relação à eficiência dos protocolos experimentais em induzir 

hipotireoidismo em fêmeas prenhas, todos os trabalhos consultados foram unânimes ao 

evidenciar redução significativa nas concentrações séricas de T4 e T3, acompanhada de 

aumento na concentração do hormônio tireoestimulante (TSH, do inglês thyroid-stimulating 

hormone) em fêmeas prenhas, ao utilizar tanto MTZ  (AHMED et al., 2012; AHMED; ABD 

EL-TAWAB; AHMED, 2010; ALBORNOZ et al., 2013b; MELANCIA et al., 2017; NIETO 

et al., 2016) quanto Propiltiouracil (PTU) (AMANO et al., 2018; BAGHERIPUOR et al., 

2018; GHANBARI et al., 2015; KARBALAEI et al., 2014; SEDAGHAT; ZAHEDIASL; 

GHASEMI, 2015), em delineamentos experimentais diversificados. No que tange ao status 

tireoideano da prole de mães hipotireoideanas, os neonatos apresentaram o mesmo perfil 

hormonal materno, tornando-se eutireoideanos na vida adulta (ALBORNOZ et al., 2013b; 

AMANO et al., 2018; BAGHERIPUOR et al., 2018; GHANBARI et al., 2015; KARBALAEI 

et al., 2014; SEDAGHAT; ZAHEDIASL; GHASEMI, 2015). 
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No presente estudo o protocolo de indução de HGE não modificou a massa corpórea 

das fêmeas prenhas, ao longo do período gestacional, em relação ao grupo controle. Essa 

evidência corrobora dado prévio publicado por nosso grupo de pesquisa, que, ao utilizar o 

mesmo protocolo em ratas prenhas, exclusivamente durante a gestação, não observou 

diferença significativa entre a massa corpórea dos mesmos grupos experimentais, ao final da 

gestação (ALVES et al., 2013). Achado similar foi relatado por Amano et al. (2018), ainda 

que utilizando um protocolo de indução de HGE, em camundongos C57BL/6J, diferente do 

adotado por nosso grupo, com administração de PTU em diferentes concentrações (5 ou 50 

ppm), para induzir um modelo de hipotireoidismo leve ou moderado, respectivamente,  do 14° 

dia gestacional (14° DG) até o 21° dia pós-natal (21° DPN) (ocasião de desmame da prole). 

Ademais, estudo clínico prospectivo conduzido por Chen et al. (2015) comparou 

características clínicas de mães com histórico de hipotireoidismo subclínico e mães 

eutireoideanas e também não identificaram diferença significativa no índice de massa 

corpórea entre os grupos, em gestação a termo.  

Apesar de muitos estudos clínicos comumente correlacionarem o hipotireoidismo 

gestacional, clínico e subclínico, a condições adversas materno-fetais, como ruptura 

placentária, aborto espontâneo, nascimento pré-termo e restrição de crescimento intrauterino 

(CHEN et al., 2014; KARAKOSTA et al., 2012; MARAKA et al., 2016; PARIZAD 

NASIRKANDY et al., 2017; SAKI et al., 2014; TINGI et al., 2016; WANG et al., 2012; 

ZHANG et al., 2017b), no presente trabalho o HGE não repercutiu significativamente na 

duração da gestação (dado não mostrado). Achado esse que corrobora evidência experimental 

prévia de nosso grupo de pesquisa (ALVES et al., 2013) e estudo clínico (CHEN et al., 2015). 

No entanto, contrário à evidência apresentada, e ratificando os estudos clínicos supracitados, 

Albornoz et al. (2013), utilizando modelo de indução similar adotado neste trabalho, em  

camundongos C57BL/6,  verificaram que as proles gestadas em condições de hipotireoidismo 

materno nascem pré-termo, tanto em comparação à prole oriunda de fêmeas eutireoideanas 

quanto hipotireoideanas tratadas com T4. Ademais, o oposto também é observado na 

literatura. BAGHERIPUOR et al. (2018), ao investigar os possíveis efeitos do HGE na 

estrutura e contratilidade da musculatura lisa uterina da prole, observaram que o tempo de 

gestação das mães hipotireoideanas foi maior, em comparação ao grupo controle e sugeriram 

que esse fato pode estar associado à redução no tamanho da ninhada nesse mesmo grupo, que 

por si só pode constituir estimulação mecânica insuficiente para iniciar a contração uterina. 

Vale ressaltar que o modelo de indução de hipotireoidismo adotado nesse estudo foi o 
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tratamento com PTU 0,025% na água de beber, do primeiro dia gestacional (DG) até o dia do 

parto (DP). Ainda nesse contexto, a prole de mães hipotireoideanas apresentaram contrações 

uterinas com menor frequência e amplitude e isso, de acordo com os autores, de certa forma, 

pode explicar a duração aumentada da gestação em mães com carência de hormônio 

tireoideano (BAGHERIPUOR et al., 2018). Já os achados de Melancia et al. (2017) e 

Ghanbari et al. (2015) concordam em parte com os de Bagheripuor et al. (2018), na medida 

em que observaram, também, aumento do tempo de gestação de ratas prenhas tratadas com 

MTZ 0,02%, na água de beber, do 9° DG até o dia do parto, ou PTU 0,025%, do 1° DG até o 

DP, mas, contrariamente, o tamanho da ninhada não diferiu entre os grupos experimentais 

estudados (GHANBARI et al., 2015; MELANCIA et al., 2017). Com base nesses achados, 

conjectura-se que a condição de carência de hormônios tireoideanos maternos pode ter 

implicações díspares no tempo de gestação. 

Tal qual encontrado no presente trabalho, Alves et al., (2013) e Melancia et al. (2017) 

não observaram diferença significativa no tamanho da ninhada (número de filhotes por fêmea 

prenha) de mães expostas ao MTZ 0,02%, do 9° DG ao DP, em comparação ao grupo 

controle. Já o estudo de Bagheripuor et al. (2018) relata que o tamanho da ninhada  foi menor 

em mães tratadas com PTU 0,025%, em relação às mães controle. A divergência entre os 

estudos supracitados pode residir nos distintos protocolos adotados para a indução do 

hipotireoidismo gestacional, uma vez que, contrário aos primeiros estudos,  Bagheripuor et al. 

(2018) utilizaram o PTU 0,025% desde o primeiro dia de gestação até o dia do parto.   

 

7.2 Acompanhamento da massa corporal da prole 

 

O hipotireoidismo gestacional experimental (HGE) repercutiu significativamente na 

massa corporal das proles apenas aos 7 e 14 dias pós-natal (DPN). Nessas idades, as proles de 

mães hipotireoideanas (PMH) apresentaram massa corpórea significativamente menor em 

relação à prole de mães eutireoideanas (PME). Esses dados concordam em parte com os 

achados prévios de Alves et al. (2013) que, utilizando o mesmo protocolo por nós adotado, e 

verificaram, em ratos, redução significativa na massa corporal da PMH aos 14, 21, 30, 60 e 

120 DPN, quando comparados às proles controle.  
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O ganho de peso das proles estudadas por Amano et al. (2018) também foi afetado 

pelo hipotireoidismo materno induzido pela administração de PTU 50 ppm (hipotireoidismo 

moderado), durante o período perinatal e neonatal, aos 21 e 60 DPN. A massa corporal média 

da prole de mães hipotiroideas foi significativamente menor nessas idades. No entanto, ainda 

nesse estudo, a prole de mães tratadas com PTU 5 ppm (hipotireoidismo leve) não apresentou 

diferença significativa na massa corpórea em relação às proles controle, nas mesmas idades 

supracitadas, o que está em consonância com nossos achados. Ademais, estudos 

experimentais utilizando PTU 0,025% para induzir condição hipotireoideana em ratas 

prenhas, do 1° DG até o dia do parto, também verificaram menor massa corporal no grupo 

PMH, desde o 1° DPN até a 12ª semana de vida pós-natal, após a qual nenhuma diferença foi 

observada (BAGHERIPUOR et al., 2018; GHANBARI et al., 2015; KARBALAEI et al., 

2014). 

Estudos clínicos relacionando o crescimento e a massa corporal ao nascer com o 

hipotireoidismo gestacional apresentam resultados diversos. Evidências clínicas apontam para 

uma correlação positiva entre a biodisponibilidade de hormônios tireoideanos maternos 

durante a gestação, e a massa corporal neonatal, bem como seu perfil de crescimento 

(NOVAKOVIC; DOLICANIN; DJORDJEVIC, 2017; SAKI et al., 2014). No entanto, é 

possível encontrar na literatura estudos que não demonstram essa relação. Por exemplo, Chen 

et al. (2015), em estudo prospectivo longitudinal de uma coorte de gestantes atendidas em um 

hospital, no período de 2009 a 2012, e sua progênie, compararam as características clínicas 

dos filhos de mães acometidas por hipotireoidismo gestacional subclínico (não tratado) e 

mães eutireoideanas e não verificaram diferença significativa na massa corporal da progênie, 

entre esses grupos, na ocasião do nascimento. 

No intuito de fomentar uma base teórica que respaldasse este achado, foi encontrado o 

trabalho de  Novakovic; Dolicanin; Djordjevic (2017), os quais demonstraram, pela primeira 

vez, uma correlação negativa da concentração elevada de ânion superóxido (O2
•‾) no fluido 

amniótico de gestantes hipotireoideanas, no primeiro trimestre de gestação, e a menor massa 

corporal apresentada pelos recém-nascidos desse grupo, em comparação com a progênie de 

mães eutireoideanas. O aumento na produção dessa espécie reativa ao oxigênio (ROS, do 

inglês Reactive oxygen species) pode ser consequência de uma condição de hipóxia 

intrauterina ocasionada pela diminuição no aporte sanguíneo ao ambiente útero-placentário, 

que já é sabido acontecer em gestantes com hipotireoidismo (NOVAKOVIC; DOLICANIN; 

DJORDJEVIC, 2017; TUDOSA et al., 2010). Esse estresse intrauterino, por sua vez, tem 
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impacto na massa corporal do feto ao modular negativamente a expressão gênica tecidual, 

diretamente, através de modificações genéticas e/ou epigenéticas na molécula de DNA, ou, 

indiretamente, através da oxidação de biomoléculas (NOVAKOVIC; DOLICANIN; 

DJORDJEVIC, 2017; THOMPSON; AL-HASAN, 2012). 

Outra maneira pela qual os hormônios tireoideanos modulam o crescimento e 

desenvolvimento corporal envolve a ativação do eixo endócrino de produção e liberação do 

hormônio do crescimento, GH (do inglês growth hormone), principalmente ao nível 

hipofisário (CABELLO; WRUTNIAK, 1989; HERVAS; MORREALE DE ESCOBAR; 

ESCOBAR DEL REY, 1975; IGNACIO et al., 2015). Sabe-se que os somatotrofos 

apresentam uma grande densidade de desiodase do tipo 1 (D1), capazes de converter tiroxina 

(T4) a triiodotironina (T3) (hormônio ativo), que, por sua vez, regula a expressão gênica de 

GH nas células adeno-hipofisárias (BAUR et al., 1997; BAUR; KÖHRLE, 1999; HERVAS; 

MORREALE DE ESCOBAR; ESCOBAR DEL REY, 1975; IGNACIO et al., 2015). É 

classicamente reconhecida a ação do GH sobre a liberação de somatomedinas produzidas pelo 

fígado e outros tecidos, com particular destaque para os fatores de crescimento semelhante a 

insulina, principalmente o IGF-1 (do inglês, insulin-like growth factor-1) (HERSCHMAN; 

LUSIS; GROOPMAN, 1980; HERVAS; MORREALE DE ESCOBAR; ESCOBAR DEL 

REY, 1975). Juntos, o GH e o IGF-1  promovem o crescimento e proliferação celular, 

principalmente no tecido muscular e ósseo, e atuam, também, diretamente, sobre o 

metabolismo, auxiliando a formação de proteínas e reduzindo o catabolismo (JØRGENSEN et 

al., 2010). Dessa forma, em humanos e roedores, o hipotireoidismo está associado diretamente 

a uma redução na secreção de GH (WILLIAMS et al., 1985) e, consequentemente, da sua 

atividade biológica nos tecidos corporais. 

Essas evidências encontradas na literatura, tomadas em conjunto, poderiam justificar, 

ao menos em parte, a diferença na massa corporal do grupo PMH, ainda que de forma 

transitória, observada no presente trabalho.  
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7.3   Análise da sobrevida, temperatura corporal, gravidade e fatores 

influenciadores na prole submetida à sepse induzida por ligação e 

perfuração do ceco (CLP) 

 

A sepse é uma condição clínica sistêmica resultante de uma resposta 

imunológica/inflamatória descontrolada frente ao insucesso em limitar o processo infeccioso 

(LUAN et al., 2014). Diante de um estímulo inicial, que pode ser a presença de um patógeno, 

por exemplo, o sistema imunológico do hospedeiro reage com mecanismos de defesa inatos 

(como o recrutamento de neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, células T regulatórias e 

natural killer) e adquiridos (como a ativação de fenótipos da linhagem de células T helper), 

promovendo, inicialmente, uma resposta hiperinflamatória, conhecida como síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica (SIRS, do inglês systemic inflammatory response), a partir de 

mecanismos humorais, como a liberação de uma vasta gama de mediadores pró-inflamatórios 

(TNF-α, IL1-β, IL-6, IFN-γ, IL-2, IL-12, leucotrienos, e proteínas de fase aguda) e celulares, 

responsáveis pela neutralização e clearance do agente infeccioso. Ao mesmo tempo, uma 

resposta compensatória anti-inflamatória (CARS, do inglês compensatory anti-inflammatory 

response) é desencadeada, com a desativação dos macrófagos, redução da apresentação 

antigênica e proliferação de linfócitos, associado à liberação de imunomoduladores, como IL-

4, IL-5, IL-9, IL-10 e IL-13, para limitar o processo inflamatório (AZIZ et al., 2013). Assim, a 

intensidade e o balanço correto entre a SIRS e CARS são fatores determinantes para a 

sobrevivência do organismo (AZIZ et al., 2013; BURAS; HOLZMANN; SITKOVSKY, 

2005).  

Estudo contemporâneo aponta uma alta incidência global de sepse, em torno de 31,5 

milhões, associado a, aproximadamente, 5,3 milhões de óbitos, anualmente (FLEISCHMANN 

et al., 2016). Sabe-se, também, que a instalação e resolução do quadro séptico são 

influenciados pela idade, sexo, raça, organismo causador, comorbidades prévias associadas e 

a intervenção terapêutica adotada, além de fatores genéticos (ANGUS; VAN DER POLL, 

2013; POLAT et al., 2017; SPILLER et al., 2011; SUAREZ DE LA RICA; GILSANZ; 

MASEDA, 2016).  

Nesse caso, estudos que investigam a presença de modificações genéticas e 

epigenéticas que podem estar associadas a uma possível susceptibilidade em desenvolver 
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quadros infecciosos tem sido desenvolvidos (LIU et al., 2016; LORENZ et al., 2002; 

TOUBIANA et al., 2016). É sabido, por exemplo, que a presença de polimorfismos no gene 

que codifica o receptor semelhante ao Toll (TLR, do inglês toll like receptor) está associado a 

uma maior susceptibilidade em desenvolver sepse grave e uma maior prevalência de infecções 

ocasionadas por bactérias gram-negativas (FAN et al., 2016; LIU et al., 2016; LORENZ et al., 

2002; MAGLIONE; SIMCHONI; CUNNINGHAM-RUNDLES, 2015).  

Ainda sob a perspectiva da importância do background genético no 

desenvolvimento/desfecho da sepse, e fazendo alusão ao escopo do presente estudo, que, 

dentre outras perspectivas, reside em investigar a influência da programação intrauterina, 

promovida pela privação de hormônios tireoideanos (HTs) maternos, na responsividade da 

prole a um desafio infeccioso, torna-se válido destacar como a carência desses hormônios 

durante o desenvolvimento intrauterino pode afetar o desenvolvimento do sistema 

imunológico fetal.  

Rooney et al. (2003) são vanguardistas nesse estudo e demonstraram, pela primeira 

vez, que o hipotireoidismo gestacional induzido pela administração de Propiltiouracil (PTU) 

0,02% promoveu nas proles efeitos imunomodulatórios transitórios. Foram observados, em 

proles oriundas de mães hipotireoideanas, diminuição do peso do baço e timo, bem como do 

número total de células B, T e NK (natural killer) esplênicas, proporção de células TCD4+ e 

TCD8+, com aumento da proporção de células TCD4+ apenas no 22° dia pós-natal (DPN). 

Além disso, a capacidade lítica das células NK foi significativamente menor. Posteriormente, 

Nakamura et al. (2007), também observaram alterações similares no peso do baço e timo da 

proles de mães com hipotireoidismo gestacional induzido pela administração tanto de PTU 

quanto de Metimazol (MTZ). Além disso, verificaram alterações hematológicas, 

histopatológicas (esplênicas e tímicas) e aumento na proporção de células T regulatórias 

(Treg) no baço e sangue periférico dos neonatos. No entanto, contrário aos dados de Rooney 

et al. (2003), mostraram aumento das células TCD4+ e TCD8+ no baço e sangue periférico da 

prole de mães hipotireoideanas. Tais diferenças podem estar associadas aos distintos 

protocolos de indução do hipotireoidismo adotados pelos autores. 

Com base nesses aspectos, nossa hipótese experimental inicial era que a carência de 

hormônios tireoideanos maternos durante o desenvolvimento fetal pudesse afetar a sobrevida 

da prole submetida ao modelo de sepse induzida por ligação e perfuração cecal (CLP, do 

inglês cecal ligation and puncture). No entanto, não foram verificadas diferenças 



 106 

significativas entre as taxas de sobrevida das proles de mães hipotireoideanas (PMH) e proles 

de mães eutireoideanas (PME), fazendo-nos refutar a hipótese inicial, de forma inédita, dentro 

do contexto experimental adotado. Ao final dos sete dias experimentais, a sobrevida da PMH 

e PME foi 23,81% e 19,05%, respectivamente, com sobrevivência mediana de 72h para 

ambos. Essa taxa geral de sobrevida não foi discrepante da observada na literatura de 

referência (SÔNEGO et al., 2014; WICHTERMAN; BAUE; CHAUDRY, 1980b), o que 

indica que a indução foi realizada de maneira correta.  

O modelo experimental de sepse induzida por CLP utilizado neste trabalho foi 

proposto inicialmente por  Wichterman; Baue; Chaudry (1980) e, desde então, tem sido 

utilizado extensivamente tanto para o estudo da fisiopatologia quanto para a descoberta de 

novas abordagens terapêuticas da sepse (SÔNEGO et al., 2014; ZHAI et al., 2018). É um 

procedimento simples, que promove a necrose tecidual da porção do ceco ligado, seguido por 

perfuração da barreira intestinal, com consequente extravasamento de bactérias presentes no 

ambiente entérico para a cavidade peritoneal estéril, promovendo a formação de um foco 

infeccioso de natureza polimicrobiana que, por sua vez, ativa uma resposta inflamatória e leva 

à septicemia (DEJAGER et al., 2011). É considerado, portanto, o padrão ouro no estudo da 

sepse polimicrobiana em roedores, uma vez que mimetiza com grande fidedignidade a 

complexidade da progressão da doença em humanos, como na apendicite supurada e 

diverticulite perfurada (BURAS; HOLZMANN; SITKOVSKY, 2005; DEJAGER et al., 2011; 

RITTIRSCH et al., 2009; WICHTERMAN; BAUE; CHAUDRY, 1980b). O padrão de 

resposta imunológica, a apoptose celular, as mudanças metabólicas e hemodinâmicas 

observadas no modelo de sepse induzida por CLP se assemelham ao observado no curso da 

sepse em humanos (BURAS; HOLZMANN; SITKOVSKY, 2005; DEJAGER et al., 2011). 

Apesar do rigor adotado na escolha da metodologia de indução de sepse, o 

procedimento foi realizado em proles machos com idade média de 60 DPN, o que equivale a 

humanos com aproximadamente 10 anos de idade (DEJAGER et al., 2011). No entanto, é 

sabido que a idade é um importante fator preditor da mortalidade em casos de sepse 

(TURNBULL et al., 2009) e, nesse caso, pode ter influenciado na inobservância de diferenças 

entre os grupos analisados.   

Além de Nakamura et al. (2007) e Rooney et al. (2003), poucos grupos de pesquisa 

tem se dedicado a investigar os impactos do hipotireoidismo gestacional sobre o sistema 

imunológico da prole e a suscetibilidade/resistência para o desenvolvimento de doenças na 
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vida pós-natal. Atualmente, o grupo de pesquisadores chilenos tem exercido a primazia das 

publicações encontradas (ALBORNOZ et al., 2013b; NIETO et al., 2016) e utilizaram o 

mesmo protocolo de indução do hipotireoidismo, exclusivamente durante o período 

gestacional, adotado no presente estudo .  

Albornoz et al. (2013) divulgaram dados interessantes relacionados à susceptibilidade 

da PMH em desenvolver a encefalomielite autoimune experimental. Nesse estudo, os autores 

também não verificaram diferença significativa na susceptibilidade da PMH (proles machos e 

fêmeas) em desenvolver a doença, o que ratifica o nosso dado de sobrevida após CLP, mas, 

apesar disso, apenas 20% dos animais gestados sob condição de hipotireoidismo materno 

recuperaram-se, em comparação a 32% da progênie pertencente ao grupo controle. Já o escore 

de gravidade da doença, quando estratificado por gênero, foi significativamente maior apenas 

em fêmeas PMH. Nessa população, os autores demonstraram, pela primeira vez, que o HGE 

aumenta a gravidade da encefalomielite autoimune, ao promover maior desmielinização de 

neurônios e morte de oligodendrócitos na medula espinhal, associados ao aumento 

significativo no infiltrado inflamatório da medula, principalmente de células CD4+ e CD8+, as 

quais podem levar a uma exarcebação da resposta inflamatória, mas não promove aumento da 

susceptibilidade. Além disso, o baixo poder de recuperação da PMH pode estar relacionado à 

uma incapacidade de modular de forma eficiente a resposta inflamatória no SNC 

(ALBORNOZ et al., 2013).  

Para entender a responsividade da PMH a um insulto infeccioso, NIETO et al. (2016) 

utilizaram um modelo experimental de pneumonia pneumocócica invasiva. Em concordância 

com nossos achados, os machos PMH infectados tiveram média de sobrevivência similar à 

prole do grupo controle infectado, enquanto as fêmeas progênie de mães hipotireoideanas 

infectadas demonstraram ser mais resistentes à morte. Nesse estudo, os autores também 

utilizaram um escore para acompanhamento da sintomatologia clínica apresentada pelos 

animais e, apesar de não encontrarem diferenças significativas na análise realizada após 24h, 

as fêmeas PMH infectadas tiveram escore clínico significativamente menor 48 horas após a 

infecção, quando comparadas à progênie controle infectada. Evidência que, de acordo com os 

autores, é consequência da maior capacidade que esses animais possuem de conter a 

disseminação da infecção, uma vez que foi encontrada menor carga bacteriana no sangue e 

cérebro, ao passo que houve maior concentração de células inflamatórias nos pulmões dessas 

proles. Ademais, no baço e cérebro de PMH infectadas a concentração de RNAm de 

mediadores inflamatórios característicos de quadro séptico foi significativamente menor, 
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exceto para RNAm do TGF-β (do inglês, transforming growth factor beta). Essa citocina tem 

potente ação supressora da atividade de células T e B, diminuindo o dano tecidual e, segundo 

os autores, possibilitando que os animais se recuperem mais rápido da sepse ou, até mesmo, 

nem a tenham desenvolvido (NIETO et al., 2016). 

Dentre as importantes alterações fisiológicas induzidas pelo quadro séptico destacam-

se as relacionadas à temperatura corporal, que pode se manifestar como pirexia ou hipotermia 

(em 10 a 20% dos pacientes), em humanos e animais (MIAO et al., 2013; ROMANOVSKY et 

al., 2005; ROMANOVSKY; SZÉKELY, 1998). A temperatura é, portanto, um marcador 

biológico que pode ser utilizado como medida indireta do status geral de saúde, tanto de 

animais submetidos a modelos de sepse, quanto de humanos, auxiliando no prognóstico 

(LILLEY et al., 2015). A faixa de normalidade considerada para a temperatura corpórea de 

roedores situa-se entre 35,9 – 37,5°C, com valor limítrofe de 38°C para a presença de pirexia 

e abaixo do limite inferior considera-se a presença de hipotermia (BROOKS et al., 2007). Em 

camundongos sépticos (LAITANO et al., 2017; MIAO et al., 2013; MONROE et al., 2016) e 

pacientes humanos (KUSHIMOTO et al., 2013) o grau de hipotermia está correlacionado à 

gravidade da infecção, sendo utilizado, dessa forma, como importante preditor de morte.  

Neste estudo, à medida que a infecção evoluiu, os camundongos submetidos a sepse 

por CLP (PMH e PME) cursaram com hipotermia significativa, em relação aos seus 

respectivos falso-operados, a partir das 6 horas e durante as 48 horas subsequentes ao 

procedimento cirúrgico. Esse, também, foi o período durante o qual observou-se maior 

proporção de mortes em animais CLP. À medida que isso aconteceu, os animais que 

conseguiam se recuperar da infecção apresentaram melhora na temperatura corporal, elevando 

a média, em seguida, a valores basais (pré-cirúrgico). Xiao; Remick (2005) também 

observaram em seu estudo que a hipotermia associada à sepse por CLP teve início após 6 

horas da indução. Ratificando a abordagem de Laitano et al. (2017), a hipotermia verificada 

no presente estudo foi uma característica importante que permitiu distinguir animais que 

sobreviveriam ou não à infecção, dentro de 24h a partir da última mensuração. Recentemente, 

Mai et al. (2018) recomendaram a monitoração da temperatura corporal como importante 

marcador objetivo da progressão da sepse em animais, ao mesmo tempo em que a propuseram 

como endpoint substituto (temperatura corpórea menor que 30°C ou uma redução > 5°C) para 

o evento ‘morte’. Eles verificaram que a redução da temperatura corporal de animais sépticos 

ao longo do tempo está relacionada diretamente com a gravidade do quadro séptico. 
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Ao mesmo tempo, de forma inédita na literatura, foi demonstrado no presente 

estudoque o hipotireoidismo gestacional materno não teve impacto significativo sobre o perfil 

(se pirexia ou hipotermia) nem magnitude da alteração da temperatura corporal observada na 

progênie, quando contraposto ao apresentado pela prole séptica de mães eutireoideanas. 

Na clínica, alterações na temperatura estão entre as manifestações clínicas avaliadas 

por sofisticados sistemas de acompanhamento da gravidade de pacientes em unidades de 

terapia intensa (UTI) como o APACHE II (Acue Physiology and Chronic Health Evaluation), 

SAPS II (Simplified Acute Physiology Score) e SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 

(KNAUS et al., 1985; LE GALL et al., 1984; VINCENT et al., 1996). Esses sistemas de 

classificação permitem aos profissionais acompanhar o desenvolvimento do quadro séptico, 

favorece abordagens terapêuticas diferenciadas para as necessidades do paciente, 

proporcionando maior precisão clínica e prognóstico mais claro (SALLUH; SOARES, 2014). 

No contexto experimental, existe uma escassez de instrumentos de estadiamento clínico que 

permitam uma avaliação e acompanhamento acurados da condição de saúde de animais 

submetidos a modelos de sepse (HUET et al., 2013; SHRUM et al., 2014). Nesse panorama, 

destaca-se o Murine Sepsis Score (MSS), pioneiramente desenvolvido e validado por Shrum et 

al. (2014), um robusto sistema de avaliação da condição clínica de animais submetidos à 

sepse polimicrobiana que tem sido, desde então, extensivamente utilizado por pesquisadores 

para o acompanhamento de animais submetidos a modelos de sepse, permitindo, por exemplo, 

o estudo da progressão da doença (gravidade) em face aos mais variados objetivos e 

delineamentos experimentais (BELKACEM et al., 2017; BUSCHER et al., 2016; EL-

ASSAAD et al., 2017; HELMS et al., 2017; MAI et al., 2018; MEI et al., 2018; MISHRA et 

al., 2016; NEVIERE et al., 2016; RAYES et al., 2017; ZHANG et al., 2017a).  

Com base nisso, optou-se por utilizá-lo como uma ferramenta complementar à 

investigação da sobrevivência e temperatura, que permitisse detectar possíveis sutis diferenças 

na gravidade da resposta séptica entre os grupos experimentais estudados. Para tanto, 

traduziu-se e adaptou-se o MSS para o português brasileiro, em seguida procedeu-se à 

validação, produzinda, então, a versão brasileira do MSS (VB-MSS). 

No presente trabalho, a média do escore clínico basal foi uniforme entre os grupos 

PME-Sham, PME-Sepse, PMH-Sham e PMH-Sepse (0,06; 0,07; 0,11 e 0,24, 

respectivamente). Como esperado, a partir de 6 horas após a indução da sepse todos os 

animais já apresentaram uma elevação no escore clínico médio (2,28; 11,36; 2,74 e 10,17, 
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respectivamente) que só foi estatisticamente significativo entre os grupos PME e PMH-Sepse 

e seus respectivos controles experimentais PME e PMH-Sham. O aumento significativo no 

escore dos animais do grupo sepse (tanto PME quanto PMH) foi observado em todos os 

tempos avaliados, tal como Shrum et al. (2014),  e refletiu a efetividade do protocolo utilizado 

para indução de sepse, uma vez que as alterações de comportamento e aparência que esses 

animais apresentaram são importantes indicadores de morbidade séptica (NEMZEK; 

HUGUNIN; OPP, 2008; SHRUM et al., 2014). Apesar disso, a similaridade entre as médias 

dos escores da progênie de mães eutireoideanas e hipotireoideanas sépticas, em todos os 

tempos estudados, sugere que a privação de hormônios tireoideanos durante o 

desenvolvimento fetal não reverberou diferencialmente na gravidade da sepse desenvolvida 

por esses animais, no contexto das condições experimentais já detalhadas previamente.  

Nessa mesma perspectiva, Albornoz et al. (2013), apesar de verificarem similaridade 

na susceptibilidade das PME e PMH em desenvolver encefalomielite autoimune experimental 

(EAE), conseguiram evidenciar, por meio da utilização de um escore clínico específico para 

acompanhamento da doença, que a progênie de mães hipotireoideanas desenvolveu com 

maior gravidade e possuiu menor capacidade de recuperação, quando comparado ao grupo de 

proles de mães eutireoidenas (ALBORNOZ et al., 2013). Já Nieto et al. (2016) observaram 

que as fêmeas PMH são mais resistentes à pneumonia a partir da taxa de mortalidade e 

avaliação da condição de saúde dos animais por meio de um escore clínico. 

 

7.4 Avaliação de parâmetros inflamatórios e estresse oxidativo na prole 

submetida ao modelo de asma induzida por Ovalbumina 

 

Na literatura científica, até então, consta apenas um estudo epidemiológico que 

investigou a relação entre o hipotireoidismo materno e o risco para desenvolvimento da asma 

em crianças (LIU et al., 2017). Para tanto, esses autores desenvolveram um estudo de coorte 

de base populacional, a partir da análise de um banco de dados de nascidos vivos na 

Dinamarca entre 1998 e 2007. Consideraram como mães hipotireoideanas aquelas que 

constavam nos registros terem sido diagnosticadas antes do parto (com ou sem registro de 

tratamento durante a gestação) e aquelas que foram diagnosticadas dentro de um período de 

cinco anos após o parto (e, portanto, presumiu-se que não foram diagnosticadas, tampouco 
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tratadas, durante a gestação). Ao grupo de asma infantil foram atrelados pacientes 

diagnosticados e tratados após os 5 anos de idade. Então, os autores verificaram que a 

progênie de mães com hipotireoidismo apresentaram uma propensão levemente maior de 

desenvolver asma (LIU et al., 2017).  

No entanto, o estudo de Liu et al. (2017) apresenta algumas limitações metodológicas 

importantes que podem restringir a aplicabilidade da associação encontrada e, portanto, 

cabem aqui ser ressaltadas: (1) mulheres que provavelmente tiveram hipotireoidismo 

gestacional mas, por não terem sido diagnosticadas, foram excluídas do estudo; (2) ao mesmo 

tempo, apenas presumir que mulheres diagnosticadas em um período de cinco anos após o 

parto já fossem portadoras dessa condição clínica na gestação torna o recrutamento dos dados 

pouco sensível/específico; (3) por fim, não foi feito rastreio para exclusão de mães com 

hipotireoidismo autoimune, já que os anticorpos anti-Tireoperoxidase (Anti-TPO) maternos 

podem ter efeitos transplacentários (SEROR et al., 2014). Esses e outros fatores tornam o 

achado, em humanos, passível de discussão. 

Sendo assim, fez parte do escopo do presente trabalho verificar a susceptibilidade de 

camundongos gestados sob condição de hipotireoidismo materno (exclusivamente durante a 

gestação) em desenvolver asma alérgica. Para tanto, estudou-se os parâmetros de resposta 

inflamatória e estresse oxidativo  no pulmão e/ou lavado broncoalveolar de proles 

sensibilizadas e desafiadas com Ovalbumina (OVA), oriundas de mães hipotireoideanas e 

eutireoideanas. 

De forma inédita na literatura e, ao mesmo tempo, contrapondo o achado de Liu et al. 

(2017) em humanos, os dados do presente estudo sugerem que a privação no aporte de 

hormônios tireoideanos maternos durante o desenvolvimento fetal atenua a inflamação 

pulmonar alérgica da prole, no entanto, sem repercussões significativas nos parâmetros 

oxidativos estudados.  

A inflamação das vias aéreas, consequência do recrutamento de leucócitos 

(principalmente eosinófilos e neutrófilos), é patognomônica da asma (PELAIA et al., 2015; 

SACKMANN et al., 2014).   

Como esperado, a administração da OVA, por via aérea, induziu aumento significativo 

no recrutamento de células inflamatórias (leucócitos totais) e maior conteúdo de peroxidase 

eosinofílica (EPO, do inglês eosinophil peroxidase), quantificados no fluido do lavado 



 112 

broncoalveolar (BAL, do inglês bronchoalveolar lavage) das proles de mães eutireoideanas 

(PME-OVA), em relação à PME-Salina. Ainda em PME-OVA, a análise histológica de 

secções do tecido pulmonar evidenciou maior escore de inflamação tanto em regiões 

perivasculares quanto peribronquiolares, além de maior atividade da enzima mieloperoxidase 

(MPO, do inglês myeloperoxidase) dos neutrófilos no homogenato desse tecido. Esses dados 

estão em consonância com os descritos por outros autores que desenvolveram estudos com 

modelos murinos de asma alérgica utilizando a OVA (AGRA et al., 2016; BOŠNJAK et al., 

2009; COSTA et al., 2012; ZHOU et al., 2014). 

No entanto, curiosamente, o recrutamento leucocitário no BAL e a atividade da MPO 

no tecido pulmonar foram significativamente atenuados em proles de mães hipotireoideanas 

sensibilizadas e desafiadas com OVA (PMH-OVA), quando comparados à PME-OVA. 

Acrescido a isso, observou-se que o conteúdo de peroxidase eosinofílica (EPO) no BAL da 

PMH-OVA, apesar de ter sido significativamente menor em comparação ao observado em 

PME-OVA, foi similar ao encontrado no grupo PMH-Salina, sugerindo que não houve 

recrutamento eosinofílico diferencial para o pulmão da PMH-OVA em relação a seu controle 

experimental (PMH-Salina). Analisados em conjunto, esses dados sugerem que o 

hipotireoidismo materno exclusivamente durante a gestação apresentou possível efeito 

imunomodulatório fetal que programou a prole para uma discreta resposta inflamatória 

alérgica de fenótipo principalmente neutrofílico. 

O intenso infiltrado eosinofílico é um biomarcador da inflamação pulmonar alérgica 

mediada pelas células T CD4+ polarizadas para o fenótipo TH 2, sendo o endotipo de asma 

mais comumente visto.  O desenvolvimento dos eosinófilos na medula óssea e recrutamento 

para o tecido submucoso e interstício pulmonar é mediado por citocinas (principalmente IL-5) 

e fatores quimiotáticos (CCL11, do inglês C-C motif chemokine ligand 11) e expressão de 

moléculas de adesão vasculares (revisado por LAMBRECHT; HAMMAD, 2015; PELAIA et 

al., 2015). No entanto, uma resposta inflamatória alérgica predominantemente neutrofílica 

está associada às citocinas secretadas pelos linfócitos  TH 1 e TH 17 (LAMBRECHT; 

HAMMAD, 2015; PELAIA et al., 2015), mas a participação conjunta de neutrófilos e 

eosinófilos na fisiopatologia da asma também pode acontecer e está associado à maior 

gravidade da doença (PELAIA et al., 2015).  

A redução do infiltrado inflamatório pulmonar e o perfil neutrofílico, observados 

apenas na PMH-OVA, podem ser consequência de um efeito supressor da baixa exposição 
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aos hormônios tireoideanos durante o desenvolvimento fetal sobre a hematopoiese e 

desenvolvimento da medula óssea, baço e timo. Em roedores, o início da hematopoiese e a 

colonização da medula óssea e timo pelas células tronco-hematopoiéticas, no 

desenvolvimento fetal, tem sido relatados como processos biológicos críticos que podem ser 

afetados por diversos eventos (AL-SAWALHA et al., 2017; DIETERT et al., 2000; 

HOLLADAY; SMIALOWICZ, 2000; KUPER et al., 2016; LANDRETH, 2002; LIU et al., 

2017). 

Muito do que se sabe sobre as ações dos hormônios tireoideanos sobre o sistema 

imunológico (JARA et al., 2017b) provém de estudos com modelos (in vivo) de 

hipo/hipertiroidismo em animais já adultos (AHMED; ABDEL-LATIF; AHMED, 2015; 

BLOISE et al., 2014; WU et al., 2017) ou simulações in vitro com diferentes tipos celulares 

(GIGENA et al., 2017; KWAKKEL et al., 2014; PERROTTA et al., 2014). Poucos estudos 

investigaram o impacto do baixo suprimento de hormônios tireoideanos maternos sobre o 

desenvolvimento do sistema imunológico da progênie. Nesse sentido, dois estudos clássicos, 

conduzidos por Nakamura et al. (2007) e Rooney et al. (2003), forneceram importantes 

evidências. 

Rooney et al. (2003) demonstraram menor peso do baço e do timo, bem como de sua 

população leucocitária, na progênie exposta ao Propiltiouracil (PTU) 0,02% (adiminstrado na 

água de beber da mãe) através da lactação. Essa condição também afetou as subpopulações 

linfocitárias do baço e do timo, de maneiras diferentes e transitoriamente. Verificou-se no 

baço menor proporção de células B (aos 22 e 30 dias pós-natal - DPN), maior proporção de 

células T (aos 22 e 30 DPN) e Natural Killer (NK) (aos 14, 22 e 30 DPN), muito embora 

capacidade lítica dessas últimas tinha sido negativamente afetada apenas aos 22 DPN, além de 

aumento na proporção de linfócitos TCD4+ CD8- (apenas aos 22 DPN). No timo, observou-se, 

também, maior proporção de células T D4+ CD8- (aos 22 e 30 DPN) e CD4- CD8+ (apenas aos 

30 DPN). Esses dados foram acompanhados de menor proporção, no baço, de células duplo-

negativas (aos 14 DPN) e duplo-positivas (aos 22 DPN), sendo que no timo verificou-se 

menor proporção de células duplo-positivas apenas aos 30 DPN. 

Os dados de Nakamura et al. (2007) corroboraram os dados obtidos por Rooney et al. 

(2003) e, além disso, demonstraram que a proporção de linfócitos T CD4-CD8+  e células T 

regulatórias (Treg) estão aumentados no baço e sangue periférico da prole de mães 

hipotireoideanas (PMH). Esses autores, baseando-se em tais achados, sugeriram que a 
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proporção aumentada das células Treg, em PMH, podem justificar, ao menos em parte, a 

diminuição da proporção de células B e função lítica das células NK, encontradas não só por 

eles, mas também por Rooney e colaborades, uma vez que essas células estão envolvidas no 

clearance de células B (ZHAO et al., 2006) e também são capazes de inibir a resposta 

imunológica mediada por célula (SMYTH et al., 2006).  

Apesar dos autores supracitados utilizarem um modelo de indução do hipotireoidismo 

gestacional neonatal e perinatal, distinto do utilizado neste trabalho (hipotireoidismo 

exclusivamente durante o período gestacional), os dados obtidos podem sugerir possíveis 

mecanismos que culminariam em uma menor resposta inflamatória pulmonar observada na 

PMH-OVA. Nessa perspectiva, conjectura-se que a etapa de apresentação antigênica às 

células B e a consequente produção de anticorpos (imunoglobulinas – Ig) específicos para a 

ovalbumina (IgE – OVA), inerentes à fisiopatologia da asma, podem estar afetados e, 

consequentemente, proporcionar um infiltrado inflamatório pulmonar pouco intenso. 

Como já destacado anteriormente neste trabalho, Albornoz et al. (2013) e  Nieto et al. 

(2016) foram os únicos pesquisadores a investigar a repercussão da carência de hormônios 

tireoideanos maternos exclusivamente durante do desenvolvimento fetal na responsividade do 

sistema imunológico a insultos na vida pós-natal.  

Um dos desafios ao qual foram submetidos as proles de mães hipotireoideanas e 

eutireoidenas foi a encefalomielite autoimune experimental (EAE), modelo murino de 

esclerose múltipla  (ALBORNOZ et al., 2013b). No entanto, apenas as fêmeas progênie de 

mães hipotireoideanas desenvolveram essa patologia com maior gravidade, apresentando 

maior recrutamento de linfócitos T (CD4+ e CD8+) para a medula espinhal associado ao 

aumento na apoptose dos oligodendrócito, desmielinização e escore clínico. Na ocasião dos 

experimentos, as concentrações séricas totais de T3 e T4, bem como de TSH, das proles 

gestadas em condição de hipotireoidismo ou eutireoidismo materno foram similares, 

atribuindo os efeitos encontrados exclusivamente à programação intrauterina.  Nesse estudo 

também foi utilizado um grupo controle, formado por progênies de mães tratadas com 

Metimazol (MTZ) 0,02% associado à resposição de Tiroxina (T4), cujos parâmetros avaliados 

foram similares aos apresentados pelas proles de mães eutireoideanas, sugerindo que os 

mudanças verificadas foram exclusivamente relacionadas à falta de suprimento de HT na vida 

perinatal.  
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No intuito de elucidar os mecanismos do sistema imunológico afetados que tornaram 

as fêmeas PMH na vida adulta mais susceptíveis a desenvolver encefalomielite (e à maior 

gravidade) (ALBORNOZ et al., 2013b), o mesmo grupo de pesquisa publicou recentemente 

(HAENSGEN et al., 2018) dados sobre a investigação da participação das células T 

regulatórias (Treg). Nesse trabalho, apesar de não encontrarem diferenças quantitativas nas 

populações de células Treg do baço, como observado por Nakamura et al. (2007), de proles de 

mães eutireoideanas (PME) e hipotireoideans (PMH) com EAE, verificaram que a capacidade 

supressora das células T CD4+CD25+ (linfócitos T regulatórias naturais) isoladas do baço da 

PMH-EAE foi reduzida. As células T CD4+CD25+ da PMH-EAE falharam em suprimir a 

proliferação das células T efetoras (in vitro). A capacidade de diferenciação dos linfócitos T 

CD4+CD25- da PMH-EAE em células T CD4+CD25+FOXP3+IL-10+, induzida in vitro, 

também foi prejudicada e esteve associada à menor liberação de IL-10, tanto nessa análise 

quanto no sobrenadante da cultura de esplenócitos. Dessa forma, os autores atribuem, em 

parte, o desenvolvimento mais precoce e grave da EAE em progênie gestada em 

hipotireoidismo materno à perda da capacidade de modulação inibitória exercida pelas células 

Treg sobre o sistema imunológico, mas não descartam a possibilidade dessas células sofrerem 

mais apoptose, proliferarem menos ou, até mesmo, à perda de intregradade da barreira 

hemato-encefálica, que por si só já favoreceria um maior infiltrado inflamatório na medula 

espinhal (HAENSGEN et al., 2018).  

Ainda nessa perspectiva elucidativa, Opazo et al. (2017b) verificaram que o 

hipotireoidismo gestacional materno teve importante impacto sobre a atividade de astrócitos e 

microglia, células do SNC. Os astrócitos obtidos de PMH foram mais reativos à estimulação 

com TNF-α (do inglês, tumor necrosis fator-alpha), produzindo mais NO (do inglês, nitric 

oxide) e iNOS (do inglês, inducible nitric oxide synthase), liberando mais quimiocinas com 

grande capacidade de recrutar neutrófilos e promovendo maior apoptose neuronal. 

Contrariamente, a capacidade da microglia de PMH em induzir inflamação, a partir da 

estimulação com lipopolissacarídeo (LPS), foi significativamente reduzida. A partir disso, os 

autores sugeriram que superativação astrocitária pode estar entre os mecanismos subjacente à 

maior susceptibilidade que fêmeas PMH tem de desenvolver EAE.  

Nieto et al. (2016) verificaram, apenas em fêmeas PMH, maior resistência em 

desenvolver pneumonia pneumocócica, associada a maior sobrevida. Em 24h após a infecção, 

os animais gestados sob condição de eutireoidismo ou hipotireoidismo materno recrutaram 

células inflamatórias para o pulmão com intensidades similares, mas a avaliação no tempo de 
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48h demonstrou que a PMH infectada apresentou menor redução desse infiltrado 

inflamatório, sugerindo a ocorrência de modificações no microambiente pulmonar (maior 

expressão de moléculas de adesão e quimiocinas, por exemplo) como fatores que poderiam ter 

favorecido a permanência local dessas células. Nesses animais, a disseminação bacteriana 

para o sangue e cérebro foi significativamente menor e a expressão de RNAm de citocinas 

características da sepse, no baço (IFN-γ, IL-6 e IL-10) e no plasma (IFN-γ, IL-6 e TNF-α), foi 

reduzida em comparação à PME infectadas. Um dado intrigante relatado no estudo foi a maior 

concentração de RNAm da citocina TGF-β no baço e cérebro. De acordo com os autores, por 

ser uma citocina bastante envolvida na imunossupressão de células T e B, talvez tenha 

possibilitado às PMH infectadas uma melhor recuperação.  

Em suma, as evidências experimentais publicadas por Nieto et al. (2016) e Albornoz et 

al. (2013) apontam diferentes responsividades imunológicas às diferentes patologias 

(encefalomielite autoimune experimental e pneumonia pneumocócica) às quais foram 

submetidas os camundongos PMH da linhagem C57BL/6. Apesar de utilizarem o mesmo 

protocolo de indução do HGE deste estudo (MTZ 0,02% na água de beber apenas durante a 

gestação) dados significativos só foram encontrados em fêmeas PMH. Portanto, os achados 

do presente estudo são os primeiros na literatura a demonstrar que a carência no suprimento 

de hormônios tireoideanos (HT) maternos, exclusivamente gestacional, influencia a resposta 

imune de machos PMH da linhagem Swiss. 

Com base nesses estudos e na revisão publicada por Chen et al. (2016), algumas 

hipóteses de potenciais mecanismos imunológicos envolvidos na resposta inflamatória 

observada em proles de mães hipotireoideanas sensibilizadas e desafiadas com OVA (PMH-

OVA) são propostas: (1) função das células Treg exarcebada, suprimindo, via TGF-β, a 

função de linfócitos T e B na fisiopatologia da asma; (2) influência direta do baixo suprimento 

de HT no desenvolvimento dos órgãos linfoides primários e secundários promovendo prejuízo 

no desenvolvimento, maturação, diferenciação e funcionalidade das células T e B, bem como 

na granulopoiese; (3) desbalanço TH1/TH2 favorecendo a reposta imunológica alérgica 

mediada por um fenótipo célular TH1. 

A condição de estresse oxidativo tem origem na predominância da produção radicais 

livres sobre os mecanimos de defesa antioxidantes endógenos e, juntamente com a inflamação 

pulmonar, são característicos da asma (AGRA et al., 2016; AL-SAWALHA et al., 2017; 

BENETTI et al., 2013; NESI et al., 2017; SHAKERI; BOSKABADY, 2017; TIWARI; 
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DWIVEDI; KAKKAR, 2014). Para verificar o balanço oxidante/antioxidante no homogenato 

do tecido pulmonar de animais imunizados e desafiados com OVA, PME e PMH, estimou-se 

a peroxidação lipídica, a partir da concentração de malondialdeído (MDA, do inglês 

malondialdehyde), e o conteúdo sulfidril (SH) das proteínas de membrana. No presente 

estudo, a indução da asma e o HGE não tiveram impacto sobre a peroxidação lipídica, 

mensurada pelas espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS, do inglês thiobarbituric 

acid reactive substances), nem no conteúdo sulfidril (SH) das proteínas de membrana do 

tecido pulmonar. A explicação para a ausência de influência, ao menos da indução da asma, 

sobre os parâmetros de estresse oxidativo avaliados não está clara, mas, ao mesmo tempo, o 

dado de TBARS está em consonância com o obtido por AL-SAWALHA et al. (2017), que 

não observaram influência significativa da imunização e sensibilização com OVA, tampouco 

da exposição perinatal à fumaça de cigarro, nesse marcador no pulmão das proles.   

 

7.5 Propriedades psicométricas da Versão Brasileira do Murine Sepsis 

Score (VB-MSS)   

 

No Brasil, nos últimos anos, tem crescido o interesse por parte de importantes grupos 

de pesquisa da área experimental na investigação da sepse, tanto de seus mecanismos 

fisiopatológicos  quanto vertentes voltadas para descoberta de novas estratégias terapêuticas, 

objetivando, principalmente, melhorar o prognóstico dessa condição clínica (SÔNEGO et al., 

2014). No entanto, para que as evidências encontradas possam ser translacionadas com maior 

fidedignidade à ocorrência em pacientes humanos, os modelos experimentais e métodos de 

avaliação utilizados devem maximizar a realidade clínica.  

Tendo em vista a complexidade da sepse, apenas o estudo isolado da taxa de 

mortalidade dos animais deixa uma lacuna importante sobre os aspectos clínicos intrínsecos à 

progressão da patologia, que refletem per si aspectos fisiopatológicos importantes. Sem falar 

que a utilização de métodos de avaliação da progressão da sepse através da sintomatologia 

apresentada, em detrimento da observância da ocorrência do evento “morte”, vai ao encontro 

da bioética, nos aspectos concernentes à priorização do bem-estar animal e minimização de 

sofrimento, contribuindo também, para o refinamento do estudo da sepse em modelos animais 

(FLECKNELL, 2002; HUET et al., 2013; NEMZEK; HUGUNIN; OPP, 2008). 
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Em humanos, os sinais clínicos são avaliados seguindo-se protocolos de 

acompanhamento validados e amplamente difundidos como: APACHE (do inglês, Acue 

Physiology and Chronic Health Evaluation), SAPS (Simplified Acute Physiology Score) e 

SOFA (Simplified Acute Physiology Score) (KNAUS et al., 1985; LE GALL et al., 1984; 

VINCENT et al., 1996). A partir da necessidade de avaliação do status de saúde (gravidade) 

dos animais induzidos à sepse, neste estudo, associado à inexistência, no Brasil, de um 

protocolo robusto validado e específico para acompanhamento da progressão da sepse 

polimicrobiana em animais, como o Murine Sepsis Score (MSS) (SHRUM et al., 2014), 

procedeu-se ao processo de tradução, adaptação para o português e validação.  

Após a tradução e adaptação do escore para o português brasileiro, o instrumento foi 

aplicado no presente estudo, para, então, proceder-se à verificação das propriedades 

psicométricas dessa versão traduzida e nomeada Versão Brasileira do Murine Sepsis Score 

(VB-MSS), a saber, medidas de confiabilidade (consistência interna e confiabilidade 

interavaliador) e validade. Foi hipotetizado, inicialmente, que a versão traduzida, adaptada e 

validada para o português brasileiro com camundongos proles de mães eutireoideanas (PME) 

e hipotireoideanas (PMH), submetidos ao modelo de sepse polimicrobiana induzida por CLP 

(do inglês, cecal ligation and puncture), possui propriedades psicométricas similares à versão 

original ‘MSS’ (SHRUM et al., 2014), o que permitiria, também nesse modelo de sepse, uma 

avaliação padronizada, consistente e altamente preditiva.  

 

7.5.1 Confiabilidade 

 

A confiabilidade de escala é um dos atributos que representa o grau de fidedignidade 

com o qual as medidas são feitas, sem erros (HEINL et al., 2016), e pode ser estimada a partir 

da análise da consistência interna, através do alfa (α) de Cronbach (BLAND; ALTMAN, 

1997), e confiabilidade interavaliadores, a partir do coeficiente de correlação intraclasse (CCI) 

(SHROUT; FLEISS, 1979). De fato, foi demonstrado que a VB-MSS possui índices 

excelentes de consistência interna (α = 0,945) e confiabilidade interavaliador (CCI = 0,92; 

Intervalo de Confiança de 95%: 0,91 - 0,93), similares aos obtidos por Shrum et al. (2014) na 

versão original em inglês (α = 0,92; CCI = 0,96 com IC de 95%: 0,92 – 0,98). O excelente 

índice de consistência interna representa forte indício de que todos os 7 itens que compõem a 
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VB-MSS avaliam de forma homogênea o construto de interesse (a gravidade da sepse), ao 

mesmo tempo em que, uma confiabilidade interavaliadores excelente indica que as avaliações 

feitas por diferentes avaliadores, nos mesmos tempos experimentais e com os mesmos 

animais, foram semelhantes, ou seja, a VB-MSS é umas escala altamente reprodutível e 

objetiva. 

Ainda nessa perspectiva, de forma pioneira, a relevância de cada item da escala, 

isoladamente, para a avaliação do construto latente comum, foi testada. O α de Cronbach foi 

recalculado, após a exclusão de cada item e, inesperadamente, observou-se que, após a 

exclusão do item ‘Resposta a estímulos’, a confiabilidade do instrumento melhorou (o α de 

Cronbach de 0,94 passou a ser 0,95), o que pode sugerir relativa inconsistência e/ou 

imprecisão e/ou subjetividade das opções de desfechos elencados para cada pontuação desse 

item, que, mesmo de forma limitada, afetou a confiabilidade da escala. No entanto, como o 

artigo original (SHRUM et al., 2014) não utilizou esse tipo de análise, não existe menção a 

esse tipo de incongruência. Mas, ainda assim, ao analisar esse item da VB-MSS (APÊNDICE 

D), e, também, do MSS (ANEXO B), observa-se que, se o animal apresentar ausência de 

resposta ao estímulo auditivo realizado (que no caso do presente estudo foi o som oriundo da 

percussão de duas barras metálicas do lado externo na caixa) ele pode obter, no mínimo, a 

pontuação ‘1’. Então, para esse item, pode ter havido ocorrência do tipo: animal com 

gravidade mediana, que não responde ao estímulo auditivo, mas obtém uma baixa pontuação, 

que por sua vez indica menor comprometimento da saúde do animal. Essa incongruência, por 

sua vez, aponta para a necessidade de reorganização das características clínicas para cada 

pontuação desse item, de modo que reflita melhor o sinal clínico avaliado. Outras 

considerações que devem ser fonte de viés dizem respeito ao tipo de resposta ao estímulo 

auditivo que deve ser verificada pelos avaliadores e, portanto, estar elucidado no escore: 

movimentação da cabeça em direção à fonte sonora; presença de uma reação de sobressalto 

do animal; ou apenas o piscar de olhos.  

Apesar da estatística do α de Cronbach ser clássica nos estudos psicométricos para 

validação de escalas, utilizamos a medida da correlação linear (Correlação de Spearman) dos 

itens da VB-MSS para verificamos a intensidade das inter-relações existentes. Todos os itens 

correlacionam-se positivamente, com grau variando de forte a muito forte, com exceção do 

item ‘Resposta a Estímulos’, cuja correlação foi positiva e moderada em relação aos demais. 

Essa análise, ao mesmo tempo que ratifica a excelente consistência interna da VB-MSS para 

avaliar a gravidade do quadro séptico de animais, corrobora a divergência supracitada. Tal 
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perspectiva de análise não foi adotada na versão original, MSS, proposta por Shrum e 

colaboradores (2014). 

Explorando, de forma inédita, os dados que refletem a confiabilidade das medidas 

realizadas pelos avaliadores, a concordância interavaliadores (Coeficiente de Correlação 

Intraclasse – CCI) em relação a cada item da escala, isoladamente, foi analisada. Para os itens 

‘Atividade’, ‘Aparência’, ‘Nível de Consciência’, ‘Olhos’ e ‘Frequência Respiratória’, os 

avaliadores demonstraram boa concordância. Isso significa que, mesmo que blindados aos 

tratamentos e avaliação do par, a VB-MSS permite que diferentes observadores avaliem o 

animal de forma consistente e replicável. Ao mesmo tempo, a moderada concordância dos 

escores dos avaliadores para os itens ‘Qualidade Respiratória’ (CCI =0,70) e ‘Resposta a 

Estímulos’ (CCI = 0,47) pode estar relacionada aos aspectos subjetivos inerentes à avaliação 

desses sinais clínicos. Por exemplo, a menos que os avaliadores já tivessem certa 

familiaridade, a distinção entre os diferentes perfis respiratórios apresentados pelos animais 

(respiração ofegante x agônica), per si, já constitui importante fator para a presença de 

variabilidade entre avaliações realizadas. Em relação ao item ‘Resposta a Estímulos’, é 

possível que a problemática da não-uniformização do tipo de resposta ao estímulo auditivo 

que deva ser esperada tenha propiciado a variabilidade na concordância dos escores atribuídos 

por cada avaliador.  

Zhai et al. (2018), utilizaram o MSS para investigar a gravidade da sepse em ratos 

submetidos à sepse por CLP e, ao mesmo tempo em que ratificaram a robustez desse escore, 

foram enfáticos ao afirmar que a avaliação é influenciada pela subjetividade inerente aos 

avaliadores, e que essa limitação, por sua vez, impede que esse sistema de escore seja 

amplamente utilizado. Já Lewis; Rosengart (2018), apesar de concordar que o MSS é uma 

escala com grande poder de predição para as disfunções associadas a sepse, apontam que a 

necessidade de manejar o animal seja uma importante fonte de viés. Huet et al. (2013), ao 

refletirem sobre as limitações do M-CASS (do inglês, mouse clinical assessment score for 

sepsis), escore clínico por eles desenvolvido e validado, atribuem à subjetividade da avaliação 

clínica o fator limitante da acurácia da escala, mas pode ser minimizada a partir da 

familiarização dos avaliadores com o manejo animal, ao mesmo tempo em que sugerem que 

os avaliadores sejam treinados para identificar de forma precisa os sinais clínicos descritos no 

M-CASS. Recentemente, Mai et al. (2018) publicaram um trabalho onde utilizaram o MSS 

para acompanhamento do quadro clínico de animais submetidos a um modelo de sepse 
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moderada e grave, induzida por CLP, e verificaram que esse escore foi efetivo  para avaliar a 

progressão da doença. 

 

7.5.2 Validade 

 

Outra importante propriedade psicométrica investigada no processo de validação da 

Versão Brasileira do Murine Sepsis Score (VB-MSS) foi a Validade, ou seja, se a escala 

possui real capacidade de mensurar a variável que se propõe a medir, no caso, a gravidade da 

sepse em animais. No presente estudo, a validade da VB-MSS foi verificada sob a perspectiva 

da Validade de Critério, ao comparar os resultados obtidos pela VB-MSS ao longo do tempo, 

entre animais sépticos e sham, além de relacionar os escores obtidos com a taxa de 

mortalidade após uma avaliação (Validade de critério preditivo). 

Os escores dos animais sépticos, sejam proles de mães eutireoideanas (PME) ou 

hipotireoideanas (PMH), ao longo dos sete dias experimentais foram significativamente 

maiores que as pontuações obtidas pelos animais falso-operados (PME e PMH-Sham) (como 

pode ser consultado na Figura 17 e Tabela 2 da seção ‘Resultados’). Os animais falso-

operados tiveram 100% de sobrevivência ao final das 168h e escore clínico médio de 0,57 e 

0,8 (PME e PMH-Sham, respectivamente).  

Essa modificação na condição clínica dos animais induzidos à sepse, em relação aos 

falso-operados (Sham), captada através do aumento do escore clínico, ao longo do tempo, per 

si, já é considerada um parâmetro indicativo da Validade de Critério da VB-MSS. Essa 

evidência já demonstra que a VB-MSS é uma fermenta válida para o monitoramento e 

avaliação da gravidade do quadro séptico de animais pós-CLP. 

A versão original proposta por Shrum et al. (2014), MSS, utilizando animais 

submetidos a um modelo polimicrobiano de sepse grave induzida pela administração de 

macerado fecal (FIP, do inglês fecal-induced peritonitis), também relata aumento significativo 

no escore do grupo de animais sépticos, em relação controle, que indica, também, validade de 

critério, muito embora isso não tenha sido mencionado no artigo em questão.  
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Adicionalmente, uma regressão logística binária foi realizada para estudar a 

capacidade preditiva da VB-MSS (escore geral e por item, dos avaliadores). A hipótese inicial 

de que o escore geral e por item, obtidos após uma avaliação com a VB-MSS, seria capaz de 

predizer a probabilidade de sobrevivência nas 24 horas seguintes, foi corroborada por essa 

análise. Apesar de não estar relacionada ao escopo deste tópico de discussão, a ‘temperatura 

corporal’ foi incluída na análise e, em consonância com outros estudos (LAITANO et al., 

2017; MAI et al., 2018; MIAO et al., 2013; MONROE et al., 2016), é uma importante medida 

objetiva que indica, com efetividade, a probabilidade de sobrevida dos animais submetidos a 

sepse por CLP (do inglês, cecal ligation and puncture). Ainda nessa análise, o modelo de 

regressão logística binária selecionou duas variáveis que melhor predizem a probabilidade de 

sobrevida dos animais dentro das 24h subsequentes à avaliação. A saber o item ‘Frequência 

Respiratória’, da VB-MSS, e a ‘Temperatura’. 

Essa evidência é inédita na literatura, pois fornece uma alternativa simples, rápida e 

eficiente para estimar se o animal avaliado está próximo do desfecho do tipo ‘morte’, sem 

comprometimento da acurácia da classificação. Isso significa que, de forma alternativa, ao 

avaliar apenas a frequência respiratória e temperatura corporal do animal, o pesquisador 

(médico veterinário, entre outras aplicabilidades) conseguirá predizer corretamente a 

probabilidade de sobrevida dentro de 24h de 87,6% dos animais.  

Neste trabalho, a área sobre a curva (AUC – Area Under the Curve) (intervalo de 

confiança de 95%), 0,92 (0,87 – 0,96), estimada, a partir da curva ROC gerada, sugeriu 

excelente poder discriminatório da VB-MSS para diferenciar os animais que possuem melhor 

sobrevida dos que estão progredindo para a morte, dentro de 24 horas após uma avaliação. O 

escore de 4,75 (Índice Youden de 0,74) foi selecionado como a nota de corte (cut-off point) 

para camundongos que progridem para óbito dentro de 24 horas, com a menor proporção total 

de erros (95% de sensibilidade e 79% de especificidade). A versão original, Murine Sepsis 

Score (MSS) (SHRUM et al., 2014), também demonstrou excelente poder discriminatório, 

AUC = 0,82 (0.752 - 0.898) e adotaram o escore de 3 (Índice Youden de 0,61) como ponto de 

corte para classificar os que progridem para sepse grave, com  de 57% sensibilidade e 100% 

de especificidade. Apesar de ambos os estudos utilizarem de maneira particular o ponto de 

corte e limitar, de certa forma, a comparação desse índice, claramente pode-se confirmar que 

a VB-MSS é um instrumento válido para predizer o desfecho do animal em 24 horas e, 

portanto, possui ótima performance discriminatória.  
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Nesse contexto, a partir dos dados de escore e sobrevida coletados, podemos destacar, 

por exemplo, que o escore médio da VB-MSS obtido 18 horas pós-CLP foi de 12,78 e 13,28 

(PME e PMH-Sepse, respectivamente) e esteve associado a uma taxa de mortalidade de 

4,76% e 9,52% (PME e PMH-Sepse, respectivamente), seis horas após essa avaliação (i.e., no 

tempo experimental ‘24h pós-CLP’). Vinte e quatro horas após alcançar escore de 13,03 e 

13,37 (PME e PMH-Sepse, respectivamente) foi observado uma taxa de mortalidade de 

28,57% e 33,34% das PME e PMH-Sepse, respectivamente. Já Shrum et al. (2014) 

verificaram que, 1 hora após atingir o escore de 10, a taxa de mortalidade dos animais 

sépticos foi de 42% e aumentou para 75%, duas horas após a obtenção dessa pontuação.  

Além dos aspectos de Validade previamente destacados, essas evidências, tomadas em 

conjunto, suportam a ideia, incialmente proposta por Huet et al. (2013) e Shrum et al. (2014), 

de que escores clínicos desenvolvidos para avaliar animais submetidos a modelos de sepse 

(neste caso, a VB-MSS) despontam como uma alternativa eficaz, acessível, mais aceitável do 

ponto de vista ético, para estimar o desfecho de desenhos experimentais a partir da gravidade 

dos animais, em substituição à usual análise da mortalidade e minimizando o sofrimento 

desnecessário. 

 

7.5.3 Responsividade 

 

A responsividade de um teste está relacionada à sua capacidade de detectar pequenas 

mudanças no quadro clínico avaliado (DEYO; DIEHR; PATRICK, 1991). A análise dessa 

propriedade psicométrica na VB-MSS demonstrou grande capacidade, por parte desse 

instrumento, em detectar mudanças mínimas, porém significativas, no quadro clínico, tanto 

dos animais submetidos ao modelo de sepse por CLP (coeficiente = 39,580) quanto dos 

animais falso-operados (coeficiente = 1,24), em determinado período.  

Como essa abordagem estatística não foi contemplada por Shrum et al. (2014), autores 

da versão original,  tampouco Huet et al. (2013), ao validar o M-CASS, maiores comparações 

não podem ser realizadas. 

Dessa forma, entender a sutileza da avaliação realizada pela VB-MSS é de vital 

importância, uma vez que objetivamos disponibilizar um instrumento de avaliação 
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responsivo, para ser utilizado por pesquisadores brasileiros, com o intuito de obter um 

panorama exato da mudança na condição clínica dos animais estudados, ao longo do tempo. A 

sua aplicabilidade irá, portanto, favorecer o redirecionamento na metodologia de análise dos 

desfechos da sepse em modelos animais, conforme apregoado. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Com base nos resultados obtidos, a partir das condições experimentais do presente 

estudo, podemos concluir que: 

1. O hipotireoidismo gestacional experimental (HGE) não afetou a massa corporal das 

fêmeas prenhas ao longo da gestação, o tempo gestacional e tamanho da ninhada, 

contudo, reduziu a massa corporal da prole de maneira tempo-dependente;  

2. Este trabalho, de forma inédita, demonstrou que o HGE não afetou a susceptibilidade 

da prole em sucumbir à sepse, ao menos a partir da análise da  sobrevida e do 

parâmetro fisiológico da temperatura corporal, tampouco teve impacto na gravidade 

do quadro séptico desses animais (avaliado pela VB-MSS), aos 60 DPN;  

3. O HGE teve efeito inibitório sobre o recrutamento de leucócitos totais para o lavado 

broncoalveolar (BAL), atividade da MPO no pulmão e conteúdo de peroxidase 

eosinofílica no BAL da prole submetida ao modelo de asma alérgica induzida por 

OVA, no entanto, sem impacto significativo sobre marcadores de estresse oxidativo; 

4. O estudo pscicométrico da Versão Brasileira do MSS (VB-MSS) demonstrou que a 

escala é altamente confiável, replicável e válida para ser utilizada em países de língua 

portuguesa para acompanhamento da status clínico de animais submetidos à sepse, 

independente do modelo adotado. Além disso, possui ótima performance 

discriminatória, ao predizer o desfecho do animal nas 24h subsequentes a uma 

avaliação, com 79% de especificidade e 95% de sensibilidade. Assim, sua pontuação 

pode ser utilizada como um desfecho alternativo para estudos envolvendo modelos 

animais de sepse, o que tornaria as coletas de dados mais uniforme, permitindo 

melhores comparações, maior translação para a prática clínica e, ao mesmo tempo, é 

eticamente mais aceitável, na medida em que minimiza o sofrimento animal 

desnecessário.
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9 PERSPECTIVAS 

 

 

Os resultados inéditos obtidos neste estudo fornecem evidências que contribuem para 

o entendimento do impacto de um microambiente intrauterino deficiente de hormônios 

tireoideanos maternos sobre à susceptibilidade ao desenvolvimento da sepse e asma alérgica 

na vida pós-natal da prole. Ao mesmo tempo, são dados que podem subsidiar mudanças na 

política de acompanhamento de mulheres gestantes pelo Sistema Único de saúde (SUS), 

preconizando obrigatoriedade do importante screening de hormônios tireoideanos no pré-natal 

de todas as mulheres atendidas. No entanto, mais estudos precisam ser desenvolvidos em 

proles fêmeas para avaliar se a influência é dependente do sexo, como verificado em outros 

estudos. 

A VB-MSS se torna uma ferramenta válida e disponível para ser utilizada no 

acompanhamento de modelos murinos de sepse, mas é passível de aprimoramento no item 

‘Resposta a Estímulos’, e forma a contribuir melhor para a avaliação do construto comum. 

Para tal, sugere-se momento de discussão pelo comitê  de avaliadores que participaram do 

processo de tradução. 

Por fim, por ser a primeira evidência registrada na literatura, os mecanismos 

subjacentes ao efeito da carência de hormônios tireoideanos durante o desenvolvimento fetal 

sobre a menor magnitude da resposta inflamatória observada na prole submetida à asma 

precisam ser elucidados. Assim, para complementar os achados do presente estudo, sugere-se 

a realização da contagem diferencial de leucócitos no BAL e do conteúdo de EPO no tecido 

pulmonar. Isso possibilitará um melhor entendimento das proporções dos componentes 

celulares imunes que são recrutados para o pulmão da PMH em resposta a asma alérgica e 

confirmará se o menor conteúdo de EPO encontrado no BAL também ocorre no tecido 

pulmonar. Estudos de quimiotaxia de neutrófilos, por exemplo, auxiliarão no entendimento da 

funcionalidade dos neutrófilos e se a menor migração de neutrófilos observada em progênies 

gestadas sob condição de hipotireoidismo está relacionada a isso. Para obtenção de dados 

mais concisos a respeito do tipo de resposta celular que esses animais desenvolvem sugere-se 

a dosagem de anticorpos IgE-específico para Ovoalbumina, citocinas TH1/ TH2, quimiocinas e 



 127 

moléculas de adesão. A fenotipagem do timo, baço e linfonodos fornecerá um screenig do 

perfil de linfócitos desses animais. 
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APÊNDICE A 

Figura 25: Versão original do Murine Sepsis Score (MSS) (à esquerda) e primeira versão da escala traduzida para o português brasileiro produzida pelo tradutor 1 

(T1) (à direita). 
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APÊNDICE B 

Figura 26: Versão original do Murine Sepsis Score (MSS) (à esquerda) e segunda versão da escala traduzida para o português brasileiro produzida pelo tradutor 2 

(T2) (à direita). 
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APÊNDICE C 

 

 
Figura 27: Versão original do Murine Sepsis Score (MSS) (à esquerda) e terceira versão da escala traduzida para o português brasileiro produzida pelo tradutor 3 

(T3) (à direita). 
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APÊNDICE D 

 

Quadro 3: Versão Brasileira (VB) do Murine Sepsis Score (VB-MSS) 

 

ATIVIDADE  

 0 - Quantidade normal de atividade. Camundongo faz alguma das seguintes atividades: 

se alimenta, bebe, escala, corre ou luta. 

 1 - Atividade levemente suprimida. Camundongo ainda se locomove no fundo da 

gaiola. 

 2 - Atividade suprimida. Camundongo estacionário com movimentos investigativos 

ocasionais. 

 3 - Nenhuma atividade. Camundongo totalmente estacionário. 

 4 - Nenhuma atividade. Camundongo apresenta tremores, particularmente nos membros 

posteriores. 

APARÊNCIA FÍSICA 

 0 - Pelagem uniforme rente ao corpo 

 1 - Tufos em piloereção 

 2 - Maior parte do dorso em piloereção 

 3 - Piloereção pode ou não estar presente, mas o camundongo está com o dorso curvado 

e aspecto corporal avolumado. 

 4 - Piloereção pode ou não estar presente, mas o camundongo parece raquítico. 

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA 

 0 - Camundongo está ativo 

 1 - Camundongo está ativo, mas evita levantar sobre patas traseiras 

 2 - A atividade do camundongo está notadamente lenta. O camundongo ainda se 

locomove. 

 3 - Atividade está prejudicada. Camundongo apenas se move quando provocado. 

Movimentos ocorrem com tremores. 

 4 -  Atividade gravemente prejudicada. Camundongo permanece parado quando 

provocado, com possíveis tremores. 

RESPOSTA A ESTÍMULOS 

 0 - Camundongo responde imediatamente a estímulo auditivo ou toque. 

 1 -  Resposta ausente ou lenta a estímulo auditivo; resposta forte ao toque (move-se para 

escapar) 

 2 -  Resposta ausente a estímulo auditivo; resposta moderada ao toque (move-se poucos 

passos) 

 3 -  Resposta ausente a estímulo auditivo; resposta leve ao toque (sem locomoção) 

 4 -  Resposta ausente a estímulo auditivo. Pequena ou nenhuma resposta ao toque. 

Ausência de reflexo postural. 

OLHOS 

 0 - Abertos 

 1 - Olhos não estão completamente abertos, possivelmente com secreções. 
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 2 - Menos da metade dos olhos fechados, possivelmente com secreções. 

 3 - Metade ou mais da metade dos olhos fechados, possivelmente com secreções. 

 4 - Olhos completamente fechados ou esbranquiçados. 

FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 

 0 - Respiração rápida, própria de camundongo. 

 1 - Frequência respiratória com discreta redução (frequência não quantificável 

visualmente). 

 2 - Frequência respiratória modernamente reduzida (frequência na faixa superior do que 

se pode quantificar visualmente) 

 3 - Frequência respiratória severamente reduzida (frequência facilmente contável 

visualmente em intervalos de 0,5 s). 

 4 - Frequência respiratória extremamente reduzida (>1 s entre movimentos 

respiratórios) 

QUALIDADE DA RESPIRAÇÃO 

 0 - Normal 

 1 - Curtos períodos de respiração dificultosa 

 2 - Respiração dificultosa, não agônica 

 3 - Respiração dificultosa entremeada por respiração agônica 

 4 - Respiração agônica 

 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Versão Original publicada: 

Shrum, B. et al. A robust scoring system to evaluate sepsis severity in an animal model. BMC 

Research Notes 2014, 7:233 
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APÊNDICE E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Valores Médios ± Erro Padrão da Média (E.P.M.) do score clínico obtido por cada item da 

Versão Brasileira do Murine Sepsis Score, da PME e PMH (Sham e Sepse) ao longo da linha de tempo 

experimental. Painel A: Atividade; Painel B: Aparência; Painel C: Nível de Consciência; Painel D: Resposta a 

estímulos; Painel E: Olhos; Painel F: Frequência Respiratória; Painel G: Qualidade Respiratória. PME-SHAM: 

Prole de Mães Eutireoideanas falso-operada (Sham); PME-SEPSE: Prole de Mães Eutireoideanas Sépticas; 

PMH-SHAM: Prole de Mães Hipotireoideanas falso-operada (Sham); PME-SEPSE: Prole de Mães 

Hipotireoideanas Sépticas; CLP: do inglês, Cecal Ligation and Puncture, ou ligação e perfuração do ceco. 

Fonte: Do Autor. 
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ANEXO A 
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ANEXO B
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ANEXO C 

 

 

Fonte: (SHRUM et al., 2014)  


