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1. Controle da temperatura corporal: anapirexia e febre.
A temperatura corporal (Tc) é controlada basicamente por mecanismos
autonômicos (termogênese, vasoconstrição, sudorese, etc.) e comportamentais
(temperatura de conforto térmico). Com base nestes mecanismos, os animais podem
ser divididos quanto à termorregulação em dois grandes grupos: pecilotérmicos, os
quais não regulam a Tc (ex: insetos), e homeotérmicos, os quais têm a capacidade de
termorregular. Dentre os homeotérmicos, existem animais chamados endotérmicos, que
utilizam mecanismos autonômicos e comportamentais e mantêm a Tc dentro de uma
faixa estreita de temperatura, como é o caso dos mamíferos e aves. Há uma outra
classe, denominada ectotérmicos, que termorregulam primariamente por mecanismos
comportamentais, controlando a Tc dentro de uma faixa mais ampla (ex. répteis,
anfíbios e peixes). A Tc de animais ectotérmicos é a mesma da ambiental pois estes
animais não possuem mecanismos efetores para produção e perda de calor, sendo a
escolha da temperatura ambiental de preferência (mecanismo comportamental) o seu
mecanismo termorregulatório.
O controle da Tc, de forma similar a todos os outros sistemas de controle, é
composto por aferências, processamento central e eferências. A temperatura ambiente
é sentida por termorreceptores cutâneos, que são terminações nervosas livres não
mielinizadas do tipo C. Além disso, receptores internos coletam e enviam ao SNC
informações a respeito de outras áreas do corpo como vasos sanguíneos profundos,
vísceras, medula espinhal, etc. Estes sensores (cutâneos e internos) adentram o

sistema nervoso central (SNC) pela raiz dorsal da medula espinhal, e ascendem até a
área pré óptica do hipotálamo anterior (POA), passando pela formação reticular do
tronco cerebral. Na POA, 30 a 40% dos neurônios são termossensíveis e podem
responder a aumentos ou diminuições de suas próprias temperaturas. Além disso,
esses neurônios recebem e integram informações a respeito da temperatura da pele e
outras áreas do corpo, determinando assim o ponto no qual a Tc é regulada, o qual é
denominado “set point” termorregulatório. Finalmente, da POA saem eferências para
outras regiões do SNC que controlam os mecanismos efetores de ajuste da Tc
(termogênese, vasoconstrição, comportamento, etc.).
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termorregulatório. Alguns estímulos, como infeção, aumentam o “set point” e levam a
uma conseqüente elevação na Tc, fenômeno denominado febre. Por outro lado, outros
estímulos, como hipóxia, reduzem o “set point”, promovendo uma queda na Tc,
resposta conhecida como anapirexia. Estas respostas são diferentes de hipotermia e
hipertermia, pois as últimas não resultam de variações no “set point”.
Tanto a febre como a anapirexia parecem ser respostas benéficas dentro de um
determinado limite. Desta forma, tem-se demonstrado que o aumento da Tc durante a
febre aumenta a efetividade do sistema imune no combate a infeções, assim como
retira os microorganismos patogênicos de sua temperatura ótima de desenvolvimento.
De fato, relatos clínicos e experimentais têm mostrado que a febre é importante no
combate a infeções. Porém, é importante manter em mente que febres muito elevadas
podem causar lesão neuronal, coma e, até mesmo, morte.
O conceito de que a queda na Tc frente a determinadas situações é muitas
vezes benéfica não é novo. Em alguns procedimentos clínicos ou em cirurgias a
hipotermia forçada é utilizada. Porém, ela pode ocorrer espontaneamente, como uma
resposta adaptativa frente a condições adversas (citadas acima), provocando: redução
da demanda de O2; aumento da afinidade hemoglobina-O2 (saturação arterial); redução
de processos de alto custo energético, como aumento da ventilação e do trabalho
cardíaco. Parece plausível o fato de estímulos como hipóxia ou hipercapnia induzirem
anapirexia,
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cardiorespiratórias, poupando assim energia que, se fosse utilizada, apenas agravaria
os efeitos destas condições desfavoráveis. Porém, assim como no caso da febre, uma
queda muito pronunciada na Tc pode ter efeitos deletérios, inclusive uma parada
cardíaca pelo efeito da baixa Tc nas células de marca passo do coração.

2. Aspectos gerais da ventilação pulmonar:
A principal função do sistema respiratório é a manutenção dos níveis de pH e das
pressões parciais de oxigênio (PaO2) e de dióxido de carbono (PaCO2) no sangue
arterial, adequando-os de acordo com a demanda tecidual. A contração rítmica dos
músculos respiratórios produz a ventilação pulmonar. Sem o SNC a ventilação normal
cessa. O controle da ventilação é automático, mas é óbvio que podemos controlá-la
voluntariamente, ao falar, cantar e mergulhar, por exemplo. Os próximos itens irão
discutir a organização das estruturas do SNC e periférico, envolvidas no controle da
respiração.
Quimiorreceptor é um sensor que responde a uma alteração na composição
química do sangue ou do líquido cefalorraquidiano (LCR). Os mais importantes
receptores envolvidos no controle respiratório estão localizados no assoalho do IV
ventrículo cerebral (quimiorreceptores centrais) e nos corpos carotídeos e aórticos
(quimiorreceptores periféricos).
Os quimiorreceptores centrais são circundados por líquido extracelular cerebral e
respondem a alterações em sua concentração de H+. Porém, há também evidências
para um efeito direto do CO2 sobre os quimiorreceptores centrais.
Os quimiorreceptores periféricos podem ser estimulados por queda PaO2,
aumento da PaCO2 ou em resposta à acidose metabólica ou respiratória.
Muitos aspectos dos circuitos cerebrais envolvidos no controle da ventilação dos
vertebrados parece ter sido bastante conservado na escala filogenética. Os efeitos da
hipercapnia sobre as respostas respiratórias de anfíbios e répteis são também
mediados principalmente por quimiorreceptores centrais localizados no assoalho do IV
ventrículo. Estudos mostram que os quimiorreceptores arteriais de O2 de anfíbios
podem ser análogos e provavelmente homólogos aos de mamíferos, respondendo
principalmente à queda da PaO2, mas também sendo sensíveis a variações de pHa e
PaCO2. Os anfíbios apresentam uma permeabilidade cutânea relativamente alta
principalmente ao CO2. Apesar disso, seu controle ventilatório é bastante semelhante
àquele de mamíferos, respondendo a estímulos como hipóxia e hipercapnia com
aumento da ventilação pulmonar.
Apesar disso, algumas diferenças existem na ventilação pulmonar e seu controle
nos peixes, anfíbios e répteis quando comparados com mamíferos. Neste sentido, o
padrão ventilatório de peixes de respiração aquática e aves é similar ao de mamíferos,

sendo contínuo e rítmico. Este padrão contrasta com a respiração episódica ou
intermitente produzida por muitos ectotérmicos (peixes de respiração aérea, anfíbios e
répteis) em que a ventilação pulmonar ocorre em eventos únicos ou é agrupada em
episódios de muitas ventilações separadas por períodos de apnéia de duração variável.
Porém, é interessante notar que mesmo os mamíferos podem apresentar um padrão
respiratório episódico em algumas situações, como é o caso da síndrome de CheinoStones e alguns casos de hipometabolismo (hibernação, por exemplo).
3. Interação entre ventilação pulmonar e temperatura corporal:
Tanto hipóxia quanto hipercapnia são estímulos que causam um aumento na
ventilação e queda na Tc. A princípio, o aumento da ventilação parece ser antagônico à
queda de metabolismo que ocorre juntamente com a queda de Tc. Embora, a interação
entre estas respostas ainda não esteja completamente entendida, alguns estudos têm
demonstrado que ela está longe de ser um mecanismo conflitante. Recentemente foi
verificado que recém-nascidos, animais anestesiados, humanos e gatos apresentam um
resposta ventilatória bifásica à hipóxia. Tal resposta é caracterizada por um aumento
imediato e breve da ventilação, seguido por um retorno progressivo ao valor basal.
Estes resultados, por sua vez, mostram que existe uma depressão ventilatória frente à
hipóxia, associada à queda de taxa metabólica. Durante a hibernação, por exemplo,
tanto animais endotérmicos quanto ectotérmicos estão expostos a fatores como hipóxia
e hipercapnia entre outros, onde a interação entre ventilação pulmonar e Tc deve ser
essencial para manutenção da homeostase, permitindo a sobrevivência destes
organismos.
As funções vitais dos animais ectotérmicos estão sempre sob influência direta da
temperatura ambiental. Assim, o sistema respiratório também é alterado pela
temperatura desde que a Tc de animais ectotérmicos, como descrito acima, depende da
temperatura ambiental de preferência. Na maioria dos anfíbios e répteis ocorre aumento
da ventilação pulmonar com a elevação da Tc. Em rãs e sapos a sensibilidade do
sistema respiratório frente à queda da PaO2 ou da PaCO2 é maior em temperaturas mais
altas, o que também ocorre com os quimiorreceptores centrais de jacarés.
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OBJETIVOS
1. Aprender métodos de medida de Tc, consumo de O2 (VO2) e ventilação (VE) em
endotérmicos (ratos) e ectotérmicos (sapos).
2. Estudo da interação entre Tc, VO2 e VE. Para isso, utilizar-se-á ratos submetidos à
hipóxia e sapos mantidos à temperatura ambiente.

PARTE 1: Medidas da VE, VO2 e Tc em RATOS submetidos à normóxia (21% de
O2) e hipóxia (7% de O2)
1.a) Medida da VE
As medidas de VE serão obtidas por pletismografia de corpo inteiro (Bartlett &
Tenney, 1970). Este método é baseado no princípio de que um animal, dentro de uma
câmara vedada, terá seu volume de ar corrente inspirado aquecido, da temperatura da
câmara à temperatura corporal e saturado com vapor de água; enquanto na expiração,
seu volume de ar corrente será esfriado até a temperatura da câmara, havendo perda
de vapor de água. Estas situações de aquecer e umidecer o ar inspirado e de esfriar e
desidratar o ar expirado são acompanhadas por pequenas mudanças de pressão, que
podem ser detectadas por um transdutor sensível. A câmara de acrílico, onde o animal
será colocado e poderá se mover livremente, terá conexão com o transdutor diferencial
de pressão e com outra câmara de referência, a qual evita artefatos de medida
provocados pela variação de pressão dentro do laboratório, como a abertura de portas.
Além disto, a câmara estará equipada com um termômetro e uma seringa para
calibração.
Durante as medidas de ventilação, o fluxo será interrompido e a câmara selada
por curtos períodos de tempo (~ 2 min) e as oscilações na temperatura do ar causadas
pela respiração poderão ser medida como oscilações na pressão. Os sinais detectados
pelo transdutor diferencial de pressão serão coletados por um registrador conectado a
um polígrafo. O volume corrente (VT) será calculado através da fórmula abaixo. A
calibração do volume será feita antes e durante cada experimento por injeção na
câmara de uma quantidade conhecida de ar (1 ml) usando uma seringa graduada. A VE
será calculada multiplicando o VT pela fR.

VT = PT/PK x VK x TC(PB - PA)/TC(PB-PA) - TA (PB - PC)
VT: Volume de ar corrente.
VK: Volume de ar injetado na câmara do animal para calibração.
PT: Deflexão de pressão associada com cada volume de ar corrente.
PK: Deflexão de pressão associada ao volume injetado para calibração.
TC: Temperatura corporal (em Kelvin)
TA: Temperatura do ar dentro da câmara do animal.
PB: Pressão barométrica.
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1.b) Medida do VO2
O VO2 será medido pela técnica de respirometria fechada, através do uso de um
analisador de O2. Usando-se uma seringa graduada de 60 mL, serão retiradas da
câmara hermeticamente fechada amostras consecutivas de ar (30 mL), em intervalos
de 3 min. A fração de O2 em cada amostra será determinada utilizando-se o analizador
de O2. A seguir, construir-se-á uma regressão linear entre a fração de O2 e o tempo,
onde o coeficiente angular da regressão indicará o VO2.
1.c) Medida da Tc
A temperatura corporal (Tc) dos animais será medida inserindo-se uma sonda de
temperatura (5 cm) no colon dos animais através do reto. As medidas deverão ser feitas
rapidamente para evitar aumento da Tc induzido por estresse e os ratos devem ter sido
previamente treinados ao procedimento.

PARTE 2: Medidas da VE e VO2 em SAPOS
2.a) Medida da VE
A ventilação pulmonar será diretamente medida pelo método pneumotacográfico
(Glass e cols, 1978), que é baseado no princípio de Poiseulle, ou seja, que o fluxo
laminar de um gás é proporcional ao gradiente de pressão através de um tubo.
Impressões negativas da cabeça serão feitas utilizando resina de arginato e modelos
plásticos de resina de “mouthguard” serão construídos. A máscara fará a conexão entre
as narinas e o tubo. A diferença de pressão através do tubo será medida por meio de
um transdutor diferencial de pressão. Os sinais do transdutor diferencial de ar e do
transdutor de pressão serão deslocados para um registrador de papel.

2.b) Medida do VO2
0 VO2 será medido pelo método de respirometria de Krogh (Schmidt-Nielsen,
1988). O animal será colocado numa câmara de vidro vedada contendo uma solução
concentrada de KOH no fundo. Esta câmara será conectada a um barômetro de água
em “U” e a dois recipientes em série, um de O2 e um de água. Quando o animal
consome O2 e libera CO2, este reage com o KOH produzindo KHCO3 e reduz a pressâo
interna da câmara, uma vez que o gás (CO2) é convenrtido em sal (KHCO3). Esta queda
de pressão é detectada pelo barômetro, formando-se um desnível no tubo em “U”. Em
seguida, nivela-se o nível da água no tubo em “U” através do deslocamento de água
para o recipiente de O2. O volume de água necessário para o nivelamento é
diretamente proporcional ao consumo de O2.
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