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Resumo
A videocirurgia tem sido amplamente empregada como ferramenta diagnóstica ou método cirúrgico na rotina 
de cães e gatos. Dentre as vantagens estão as pequenas incisões, a menor dor pós-operatória, a rápida recupe-
ração dos pacientes e a reduzida perda sanguínea. Mesmo as cirurgias eletivas, nas modalidades convencional 
ou videocirúrgica, promovem inflamação e estresse oxidativo que podem vir a causar complicações sistêmicas, 
aumentando a morbidade dos procedimentos. Objetiva-se revisar os processos que envolvem a inflamação e o 
estresse oxidativo em cirurgias videolaparoscópicas de cães, visando a melhor compreensão dos processos que 
envolvem a formação de catabólitos inflamatórios, radicais livres e peroxidação lipídica.
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Abstract
Currently, laparoscopy is widely used as a diagnostic tool and surgical method in the surgical routine of dogs 
and cats. Among the advantages are the small incisions, less postoperative pain and faster recovery. Even 
elective surgeries, in conventional or videosurgical modalities, promote inflammation and oxidative stress 
that may cause systemic complications, increasing the morbidity of the procedure. The objective of this paper 
is to review the processes involving inflammation and oxidative stress in dogs underwent to laparoscopic 
surgeries, in order to better understand the processes that involve the formation of inflammatory catabolites, 
free radicals and lipid peroxidation. 
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Introdução 
Ao longo dos últimos 20 anos a laparoscopia 

tornou-se uma das principais ferramentas operató-
rias. Inicialmente utilizada como procedimento de 

diagnóstico, nos dias atuais permite realizar quase 
qualquer cirurgia previamente executada por lapa-
rotomia (1). As abordagens laparoscópicas resultam 
em menor estresse que os procedimentos tradicio-
nais abertos (2), sendo observadas em humanos, 
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vantagens que incluem menores incisões e dor pós-
-operatória; ingestão oral, retorno à movimentação 
e a alta hospitalar precoce; melhor efeito cosmético 
(3) e custos reduzidos (1). 

O estresse apresenta infinidade de formas e é 
parte integrante de todas as doenças e traumas. 
A resposta ao estresse envolve dezenas de hor-
mônios e citocinas, alterações na função celular 
e efeitos significativos sobre a neurotransmissão. 
Assim, cirurgia em qualquer local do organismo 
leva à resposta ao estresse cirúrgico e alterações na 
homeostase corporal (4). 

Durante e após procedimentos cirúrgicos, o or-
ganismo responde ao estresse fisiológico com res-
posta inflamatória local, sistêmica, endócrina, me-
tabólica, humoral e pela ativação imunológica de 
vários sistemas, sendo esta resposta coletivamente 
referida como resposta ao estresse cirúrgico (5). 

Na resposta fisiológica ao trauma, as células in-
flamatórias são recrutadas para o local da lesão e se-
cretam mediadores inflamatórios, assim como pro-
duzem o endotélio no sítio da lesão. Estão presentes 
hormônios (catecolaminas, hormônios adrenocor-
ticotróficos - ACTH, cortisol e glucagon), citocinas 
(fator de necrose tumoral – TNF-α), interleucinas 
(IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, dentre outras) e outros pro-
dutos celulares tais como proteases, radicais livres, 
eicosanoides, reagentes de fase aguda e fatores de 
crescimento (6). 

Estudos experimentais e clínicos têm trazido 
evidências de que o trauma cirúrgico, afeta mar-
cadamente o sistema imunológico, incluindo tanto 
a resposta imune específica como a não específica. 
Enquanto se sugere que pequenas cirurgias estimu-
lam os componentes individuais do sistema imune, 
se aceita que grandes cirurgias, embora associados 
à resposta de fase aguda local, provoquem a imu-
nossupressão (7).

A inflamação é um dos mais importantes e úteis 
mecanismos de defesa do hospedeiro, já que sem 
esta a vida não seria viável. O processo envolve cons-
tituintes celulares, humorais e teciduais, após a ocor-
rência de lesão celular ou tecidual. Vasos afetados 
prontamente exsudam fluidos, proteínas plasmáticas 
e leucócitos, devido à ativação de mediadores bio-
químicos. Leucócitos contribuem através de migra-
ção, liberação de enzimas e mediadores inflamató-
rios, além de atuarem na indução da fagocitose. Nas 
reações inflamatórias que causam resposta sistêmica, 
observa-se muitas vezes aumento nos leucócitos cir-
culantes no sangue, assim como nos tecidos (8).

Tem-se dado importância ao estudo do estresse 
oxidativo, dentre outros motivos, devido ao reconhe-
cido papel dos radicais livres na patogênese de doen-
ças cardiovasculares, neuropáticas, renais, hepáticas, 
inflamatórias, diabetes mellitus e neoplasmas (9). Há 
estresse oxidativo quando ocorre desequilíbrio entre 
a produção de radicais livres e sua neutralização por 
antioxidantes. Estas moléculas, altamente instáveis, 
podem dentre outros, provocar danos ao DNA. Por 
sua vez, a modificação permanente do material gené-
tico resultante do dano oxidativo incidente represen-
ta o primeiro passo para a mutagênese, a carcinogê-
nese e o envelhecimento (10).

Considerando que qualquer trauma, incluindo 
o cirúrgico, pode resultar em resposta inflamató-
ria e estresse oxidativo (11), esta revisão tem como 
objetivo revisar os processos que envolvem a infla-
mação e o estresse oxidativo em cirurgias videola-
paroscópicas, visando o melhor entendimento das 
respostas orgânicas ao trauma cirúrgico.

Revisão de Literatura

Resposta inflamatória
A inflamação é resposta protetora cujo objetivo 

final é eliminar o agente indutor de danos (micror-
ganismos, estímulos físicos, agentes químicos, etc.), 
evitar danos aos tecidos e/ou iniciar o processo de 
reparação. Na ausência de adequada inflamação ce-
lular e/ou tecidual, os danos causados às células, 
tecidos e órgãos nunca iriam resolver-se, podendo 
até evoluir para a morte do organismo (12). Por este 
motivo tal resposta foi considerada necessária e be-
néfica para cirurgia durante muito tempo (5).

As principais células e mediadores envolvidos 
no processo são as endoteliais, os leucócitos e os 
mediadores inflamatórios e pró-inflamatórios. Den-
tre os mediadores pró-inflamatórios encontram-se 
as citocinas, os radicais livres de oxigênio, os fatores 
de coagulação, etc. (4).

Os leucócitos que participam nas reações infla-
matórias são neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mas-
tócitos, monócitos, macrófagos, linfócitos e células 
do plasma, todos habitantes normais do sangue 
circulante, exceto mastócitos. Cada tipo celular de-
sempenha papel distinto, participando do processo 
inflamatório através de resposta a estímulos espe-
cíficos. A produção de células como os neutrófilos, 
eosinófilos, basófilos e monócitos é principalmente 
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regulada por citocinas (como a IL-3, o fator estimu-
lante de colônias granulocítica monocítica), granu-
lócitos e monócitos (8).

As plaquetas, os neutrófilos, os mastócitos e 
os monócitos ou os macrófagos e também células 
mesenquimais como o endotélio, o músculo liso e 
os fibroblastos, liberam mediadores inflamatórios. 
Dentre os principais, encontram-se a histamina, a 
serotonina, as prostaglandinas, as enzimas lisos-
somais, os leucotrienos, os fatores de ativação de 
plaquetas, as espécies reativas do oxigênio (EROs), 
o óxido nítrico, o hipoclorito, as citocinas, as cini-
nas, o sistema de coagulação/fibrinólise e o sistema 
complemento  (12).

Em cirurgia, a ocorrência da resposta ao estresse 
compreende grande número de mudanças desenca-
deadas a partir da ativação dos neurônios do foco 
da injúria, que por sua vez atuam no eixo hipotála-
mo-hipófise-adrenal (13). A liberação de adreno-
corticotropina pela hipófise anterior (que também 
secreta o hormônio do crescimento e as endorfinas) 
estimula a liberação de vasopressina pela hipófise 
posterior. A glândula adrenal por sua vez, responde 
com a liberação de cortisol e adrenalina, produzin-
do efeitos que incluem taquicardia, taquiarritmia, 
hipertensão, isquemia do miocárdio, insuficiência 
cardíaca congestiva, hipocalemia, hipomagnese-
mia, hiperglicemia  e hipercoagulabilidade (14).

Autores citam que como a resposta clássica en-
volvendo as catecolaminas, cortisol e glicose em ci-
rurgias abdominais não se altera grandemente pela 
redução do trauma cirúrgico, sugere-se que neste 
tipo de cirurgia o estímulo da resposta ao estresse 
seja proveniente das fibras nervosas viscerais e pe-
ritoneais aferentes, adicionalmente ao promovido 
pelo estímulo da parede abdominal (13).

Marcadores inflamatórios
Ao contrário de mediadores hormonais clássi-

cos, os quais são produzidos por tecidos especializa-
dos e exercem a sua influência predominantemente 
por vias endócrinas, as citocinas são polipeptídeos 
ou glicoproteínas produzidas por diversos tipos 
de células no local da lesão e também por células 
imunitárias sistêmicas (15). Os mediadores IL-1, 
TNF-α, a IL-6, a IL-8 e a IL-11, desempenham papel 
na inflamação aguda, sendo que as citocinas envol-
vidas na inflamação crônica são divididas em dois 
grupos. As IL-4, IL-5, IL-6, IL-7 e IL-13 mediam a 
resposta imune humoral e as IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, 
IL-7, IL-9, IL-10, IL-12, interferon e TNF-α, os quais 

mediam respostas celulares. Citocinas como a IL-1 
contribuem significativamente tanto na inflamação 
aguda como crônica (8). Dentre os mediadores pró-
-inflamatórios iniciais estão o TNF-α e a IL-1β, os 
quais iniciam a liberação de outras citocinas, além 
de estimular a resposta de fase aguda hepática (6). 

O TNF-α é um dos primeiros e mais potentes 
mediadores da resposta do hospedeiro. As fontes 
primárias deste mediador incluem os monócitos, 
os macrófagos e as células T, abundantes no peri-
tônio e nos tecidos esplâncnicos, além das células 
de Kupffer (15). A administração venosa de doses 
elevadas de TNF-α em modelos animais provocou 
hipotensão, taquicardia, taquipnéia, acidose láctica, 
hemoconcentração, hipercalemia e hiperglicemia, 
seguida por hipoglicemia. Tem-se conhecimento de 
que esta citocina também aumenta a adesão celular 
leucócitos-endotélio, estimula a secreção de quimio-
cinas e induz a ativação de neutrófilos (6). Assim, 
acredita-se que lesões cirúrgicas ou traumáticas das 
vísceras abdominais tenham profunda influência 
na geração destes mediadores inflamatórios e de 
respostas homeostáticas, tais como a produção de 
proteínas de fase aguda (15). 

A IL-1 é liberada principalmente por macrófa-
gos ativados e células endoteliais, sendo conheci-
das duas espécies de IL-1: a α e a β. A primeira é 
predominantemente associada a membranas celu-
lares e exerce sua influência por meio de contatos 
celulares. Já a IL-1β é mais facilmente detectável na 
circulação, sendo capaz de induzir alterações fisio-
lógicas e metabólicas semelhantes às induzidas pelo 
TNF-α. Tem-se conhecimento de que o TNF-α e IL-
1β são sinérgicos no processo inflamatório e induto-
res potentes da IL-6 (15). 

A IL-6 é secretada virtualmente a partir de todas 
as células e tecidos, incluindo o intestino (15). Além 
da sua ação pró-inflamatória, ela também tem fun-
ção imunorreguladora, implicada na ativação de cé-
lulas T e B, e estimulação de crescimento das células-
-tronco hematopoiéticas. Tal cinina é provavelmente 
o mais importante fator de crescimento in vivo, in-
duzindo a fase de resposta aguda. Adicionalmente, 
pode ser estimulada pelo lipopolissacarídeo, fator de 
crescimento derivado das plaquetas, interferon-γ, fa-
tor estimulador de colônia granulocítica monocítica, 
prostaglandina E e bradicinina (6).  

Em cirurgia, a IL-6 pode estimular a inflamação 
induzida por estresse, por meio da modulação dos 
polimorfonucleares (7). Além disso, a elevação desta 
interleucina no soro em inflamação ou infecção pare-
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ce ser proporcional ao grau de lesão dos tecidos du-
rante uma operação, mais do que a duração do proce-
dimento cirúrgico (15). Como ela reflete a gravidade 
da lesão, dentre todas as citocinas, é considerada de 
prognóstico mais confiável (6). Além disso, é impor-
tante mediador da resposta de fase aguda hepática e 
durante a convalescença. Após a lesão, a IL-6 em cir-
culação é detectável por 60 minutos (pico de quatro a 
seis horas), podendo persistir até 10 dias (15).  

As IL-4 e IL-10 são citocinas anti-inflamatórias e 
exercem efeitos semelhantes. Em células-alvo in vitro 
e in vivo, inibem a síntese do TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 
e fatores estimulantes de colônias. A IL-10 é sinteti-
zada por linfócitos e monócitos, e com frequência é 
elevada no soro de pacientes com trauma. São corre-
lacionadas com a presença de choque, podendo seu 
papel anti-inflamatório se limitar a lesão mediada 
pelo TNF-α na sepse (6). Estudos com animais de-
monstraram que a indução de IL-10 de transcrição 
atenuou a resposta inflamatória sistêmica e reduziu 
a taxa de mortalidade durante a peritonite séptica. 
No entanto, a administração excessiva de IL-10 em 
modelos animais semelhantes foi associada ao au-
mento da carga bacteriana e mortalidade (15).  

A resposta de fase aguda é iniciada no local do 
trauma cirúrgico por macrófagos e monócitos, que 
liberam citocinas pró-inflamatórias, em particular, 
o TNF α e a IL-1β (7), que direcionam a resposta 
inflamatória aos locais de infecção e ferimento. No 
entanto, a produção exagerada de citocinas pró-
-inflamatórias junto a lesão pode se manifestar 
sistemicamente por instabilidade hemodinâmica 
(observada no choque séptico) ou como perturba-
ções metabólicas que resultam em perda de massa 
muscular. Após grandes lesões, respostas persisten-
temente exageradas de citocinas pró-inflamatórias 
podem contribuir para lesão de órgãos à distância. 
Já as citocinas anti-inflamatórias podem atenuar 
algumas dessas respostas exageradas; contudo seu 
excesso torna o paciente imunocomprometido (15).

Além destes marcadores, estudos demonstraram 
que a atividade das enzimas butirilcolinesterase e ace-
tilcolinesterase no plasma e em tecidos de pacientes 
com diferentes doenças crônicas estão elevadas. Isso 
sugere que a verificação da atividade destas enzimas 
em diferentes condições clínicas pode servir como 
marcador de inflamação sistêmica de baixo grau (12).

Reagentes da fase aguda 
Em resposta a uma lesão, o fígado sintetiza um 

grupo de reagentes de fase aguda a fim de man-

ter a homeostase. Estas proteínas funcionam como 
opsoninas (proteína C reativa), inibidoras da pro-
tease (α1-inibidor de proteinase, α1-antitripsina, 
α1-antiquimiotripsina), agentes hemostáticos (fi-
brinogênio) e como transportadoras (glicoproteína 
ácida e transferrina) (6).

De maneira geral, a síntese de proteínas tipo I de 
fase aguda é induzida por citocinas como o TNF-α e 
IL-1β e incluem soro amilóide, a proteína C reativa 
e a fração C3 do complemento. As proteínas de fase 
aguda tipo II são induzidas pela IL-6 e incluem o 
fibrinogênio, a haptoglobina, e a α1-antitripsina. A 
albumina é reagente de fase aguda negativa, pois 
sua síntese é reduzida na inflamação (6).

A proteína C reativa é uma das mais importantes 
proteínas de fase aguda iniciada por trauma cirúr-
gico, e sua mensuração no plasma pode ser medida 
eficaz do trauma cirúrgico, fracamente correlacio-
nada com a duração da cirurgia (2). 

A indução de resposta de fase aguda promove 
aumento da síntese de glicocorticoides, que regula 
negativamente a resposta pró-inflamatória através 
da inibição da expressão de TNF-α e IL-1β. Já os 
grandes traumas cirúrgicos induzem inicialmente 
resposta hiperinflamatória, caracterizada por au-
mento do TNF-α, IL-1, IL-6, liberação de citocinas, 
ativação dos neutrófilos e adesão microvascular, 
bem como aumento descontrolado de polimorfo-
nucleares e explosão oxidativa de macrófagos. A 
maciça e contínua liberação de IL-6 induz resposta 
de fase aguda, mas regula mediadores anti-inflama-
tórios importantes, podendo resultar em imunossu-
pressão induzida pelo trauma cirúrgico (7). 

Na videocirurgia, de maneira geral, verifica-se 
menor injúria tecidual que nos procedimentos con-
vencionais (13). A redução de trauma cirúrgico pela 
abordagem laparoscópica (figura 1) reduz o índice 
das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β e IL-6 
no pós-operatório. Assim, o aumento das concen-
trações dos marcadores bioquímicos da inflamação, 
como a proteína C reativa, não é tão pronunciado (7).

Quando fêmeas caninas foram submetidas a 
ovariectomia aberta, laparoscópica e por NOTES 
transgástrica com uso de endoscópio flexível, ve-
rificou-se que embora o procedimento por NOTES 
tenha evidenciado menores escores de dor, esse 
grupo demonstrou maior dano tecidual, quando 
comparado com os animais submetidos à técnica 
aberta, provavelmente devido ao pneumoperitônio 
com pressões intrabdominais mais altas e ao maior 
tempo cirúrgico associado à técnica proposta (2).
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Na comparação da inflamação promovida pe-
las técnicas de ovário-histerectomia convencional e 
duas modalidades de cirurgia endoscópica translu-
minal por orifícios naturais (NOTES) em fêmeas ca-
ninas através da mensuração plasmática de AChE e 

BChE, observou-se aumento na atividade da AChE 
em ambos os grupos NOTES. Tal alteração pode ser 
associada à produção de pneumoperitônio transo-
peratório, que entre outros fatores, estimula altera-
ções inflamatórias (12).

Figura 1 - Ovário-histerectomia por videocirurgia em cadela (à esquerda), e por acesso convencional (à direita). Observar as pequenas 
feridas cirúrgicas de acesso videoassistido quando comparada a técnica convencional.

Estresse oxidativo
Os radicais livres são moléculas altamente rea-

tivas que possuem elétrons não pareados em sua 
estrutura (11,9) e são continuamente produzidos 
no organismo pelas mitocôndrias, leucócitos e a 
xantina oxidase (11). Estas moléculas podem ser 
derivadas do oxigênio (ânion superóxido, hidro-
xil, peroxil, hidroperoxil, peróxido de hidrogênio e 
o ácido hipocloroso), do nitrogênio (óxido nítrico, 
dióxido de nitrogênio, peroxinitrito, óxido nitroso 
e peroxinitrato) (16) ou do enxofre (dissulfureto, 
monóxido e dióxido de dissulfureto, ácidos sulfê-
nico e sulfínico) (9). Em geral, os radicais livres têm 
meia-vida muito curta e reagem de forma rápida e 
inespecífica com diversos alvos e compostos celu-
lares (17), sendo as espécies derivadas do oxigênio 

consideradas as mais importantes do ponto de vista 
biológico (10). 

Dentre os fatores externos que ajudam a promo-
ver a produção de radicais livres estão o tabagismo, 
os poluentes ambientais, as drogas, os pesticidas, os 
solventes industriais e o ozônio. Internamente, os 
radicais livres são produzidos como parte normal 
do metabolismo do oxigênio dentro da mitocôn-
dria, através de xantina oxidase, no metabolismo 
dos peroxissomas, na fagocitose, nos processos in-
flamatórios (cascata do ácido aracdônico), na isque-
mia e no exercício físico (9). 

Na respiração celular, a maior parte do oxigênio 
consumido é reduzido à água, possibilitando a sín-
tese do ATP pela fosforilação oxidativa. Entretanto, 
aproximadamente 5% deste gás sofre redução in-
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completa, produzindo o radical superóxido, o qual 
após uma série de reações produz compostos como 
peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila, o mais 
reativo e danoso dos radicais livres formados (18). 

Os efeitos benéficos dos radicais livres ocorrem 
em concentrações baixas ou moderadas e envolvem 
papéis fisiológicos nas respostas celulares, como 
defesa contra agentes infecciosos, indução de res-
posta mitogênica (10), regulação da atividade de 
várias quinases e fatores de transcrição, além do 
mecanismo da morte celular. Várias citocinas, fa-
tores de crescimento, hormônios e neurotransmis-
sores usam as espécies reativas do oxigênio como 
segundo mensageiro (19). 

Já o aumento incontrolado de radicais livres 
pode causar dano oxidativo e mudanças funcionais 
nas proteínas, nos lipídios, nos ácidos nucléicos e 
em outras biomoléculas (20), lesando estruturas 
moleculares e conduzindo a célula à degeneração, 
envelhecimento e morte. Assim, quando há dese-
quilíbrio entre a produção de radicais livres e antio-
xidantes em direção ao estado oxidativo, desenvol-
ve-se estresse oxidativo (3,11), um dos responsáveis 
pela síndrome da resposta inflamatória sistêmica 
capaz de causar danos a órgãos distantes (3).

Os principais alvos dos radicais livres são as es-
truturas celulares, os ácidos nucléicos, as proteínas 
e os lipídeos (10). As proteínas podem ser modifica-
das por oxidação de aminoácido específico, oxida-
ção de peptídeos mediada por radicais livres e pela 
formação de ligações cruzadas de proteína devido 
à reação com produtos de peroxidação lipídica. 
Já o dano causado aos ácidos nucléicos é químico 
e estrutural. No caso dos açúcares, há formação 
de radicais que numa reação em cadeia resultante 
pode levar a formação de moléculas mutagênicas 
(9). O principal produto resultante da peroxidação 
lipídica é o malondialdeído (10), referida substân-
cia reativa do ácido tiobarbitúrico (8), considerado 
molécula mutagênica para células bacterianas e de 
mamíferos, e cancerígena para células de ratos (10).

Biomarcadores de estresse oxidativo e peroxi-
dação lipídica

O estresse oxidativo pode ser quantificado por 
meio de diferentes biomarcadores, pela medição 
direta dos radicais livres, dos produtos finais de da-
nos dos radicais livres, ou dos níveis de antioxidan-
tes específicos e totais. Diferentes biomarcadores 
têm sido usados em vários ajustes clínicos, mas não 
há um único que possa representar o estresse oxida-

tivo (11). As principais fontes de estudo do estresse 
sistêmico compreendem as enzimas antioxidantes 
do plasma e das hemácias (20). 

A remoção dos radicais livres do organismo 
ocorre a partir de antioxidantes, classificados em 
enzimáticos e não enzimáticos. Dentre os antioxi-
dantes enzimáticos encontram-se as enzimas supe-
róxido dismutase (SOD), a catalase (CAT), a gluta-
tiona peroxidase (GPx), a glutationa redutase e a 
glicose-6-fosfatodesidrogenase. Dentre o conjunto 
não enzimático está uma gama maior de antioxi-
dantes: flavonoides, cofatores, minerais (Zn e Se), 
compostos organosulfurados, vitaminas e deriva-
dos (A, K, E, C), carotenóides, compostos nitrogêni-
cos não-protéicos e ácidos fenólicos (9).

A SOD e a CAT atuam impedindo o início das 
reações em cadeia dos radicais livres. A SOD cata-
lisa a reação de superóxido em peróxido de hidro-
gênio, uma das principais reações do sistema de 
proteção antioxidante enzimático contra o radical 
superóxido. Esta enzima pode se localizar no citosol 
celular ou na mitocôndria, distribuição que fornece 
proteção adequada. Já a CAT, que protege as célu-
las dos efeitos dos superóxidos, localiza-se nos pe-
roxissomos, nos lisossomos e na mitocôndria, sendo 
considerada eficaz na proteção contra os danos dos 
radicais de oxigênio (21).

A superóxido dismutase, a glutationa peroxi-
dase, a catalase e outras peroxidases são extensiva-
mente estudadas como enzimas antioxidantes de 
defesa. São caracterizadas por elevada especifici-
dade celular, devido à localização específica em ór-
gãos e subcelular, que muitas vezes se sobrepõem 
de forma complementar, e por um metal específico 
envolvido na catalização, incluindo o cobre, o zin-
co, o manganês, o ferro e o selênio. Estes sistemas 
antioxidantes estão amplamente distribuídos na na-
tureza, destacando a sua importância na prevenção 
dos efeitos nocivos dos metabólitos reativos do oxi-
gênio em sistemas biológicos, sendo sua distribui-
ção crucial na toxicidade nos órgãos-alvo (17).

Muitos dos alvos biológicos do estresse oxidativo 
são os lipídios, a classe mais complicada de biomo-
léculas quanto a esse aspecto, pois origina produtos 
secundários que agravam danos oxidativos. Longe-
vidade e alta reatividade permitem que estas atuem 
dentro e fora das células, interagindo com ácidos nu-
cleicos e proteínas, muitas vezes, irreversivelmente, 
danificando assim delicados mecanismos envolvi-
dos na funcionalidade das células. O malondialdeí-
do é o principal e mais estudado produto resultante 
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da peroxidação de ácidos graxos poli-insaturados 
(22). O efeito deste radical nas células é a disfunção 
progressiva da membrana celular, a perda da per-
meabilidade da membrana seletiva, danos ao DNA e 
degradação de proteínas estruturais e a atividade da 
enzima ligada à membrana (8).

O malondialdeído é utilizado como indicador 
da ação dos radicais livres, sendo sua quantificação 
parâmetro importante para a avaliação do estresse 
oxidativo (24) in vivo e in vitro (22). Como efeito de 
processos de radicais livres e peroxidação lipídica, 
os níveis de SOD no sangue total são marcadamen-
te reduzidos em animais submetidos a hipóxia e re-
perfusão, com valores significativamente elevados 
de malondialdeído após a reperfusão. Entretanto, 
os investigadores sugerem que a mensuração de 
malondialdeído (TBars) por si só, não é um teste 
adequado para detectar a presença ou magnitude 
da peroxidação lipídica (8).

Estresse oxidativo em videocirurgia
Acredita-se que o estresse oxidativo é parte in-

tegrante da resposta ao estresse cirúrgico (5). Au-
tores afirmaram que o trauma e a injúria cirúrgica 
estão associados com o aumento na produção de 
oxidantes e diminuição dos mecanismos antioxi-
dantes. Dentre os fatores mais comuns que levam 
ao desequilíbrio do status oxidativo estão a sepse, 
a lesão cerebral e o evento isquemia-reperfusão, 
considerado o mais lesivo (3). A duração da cirur-
gia e da isquemia e reperfusão são determinantes 
no grau de estresse oxidativo. Na cirurgia vascular 
o estresse oxidativo é amplificado, e por si só pode 
ser associado a complicações como lesões do mio-
cárdio, sepse, edema pulmonar, insuficiência renal 
e hepática e aumento da mortalidade (5).

Paralelamente, a cascata de resposta ao estresse 
pode levar a diminuição no fluxo sanguíneo mesen-
térico, tornando o intestino suscetível às lesões de 
isquemia e reperfusão, assim como pela ativação de 
leucócitos e disfunção mitocondrial. Consequente-
mente, são gerados radicais livres que contribuem 
para aumentar os danos à barreira mucosa intesti-
nal, favorecendo a translocação bacteriana (23). 

Acreditou-se que por provocar menor dano te-
cidual e inflamação sistêmica, a cirurgia laparos-
cópica em comparação com a cirurgia convencio-
nal aberta proporcione menor formação de EROs 
e estresse oxidativo (25), além de estar associada 
com preservação da função imunológica (11). Além 
disso, existe a possibilidade de que procedimentos 

abertos estejam envolvidos com maior produção 
de EROs em virtude das grandes incisões, manipu-
lação intestinal e ativação de células inflamatórias 
(26). No entanto, o pneumoperitônio, instituído nos 
procedimentos laparoscópicos, ocasiona redução 
na perfusão intestinal e na microcirculação hepáti-
ca. Na sequência, a desinsuflação reduz a pressão 
intra-abdominal e aumenta a reperfusão esplâncni-
ca, representando modelo de isquemia-reperfusão, 
fato conhecido como a principal causa de produção 
de radicais livres durante o transoperatório (3,1). 

Estudos têm focado principalmente nas mudanças 
do fluxo de sangue intra-abdominal para os órgãos 
ocos e sólidos e a maioria mostra que o aporte sanguí-
neo para órgãos abdominais é reduzido na ordem de 
10-80% durante a laparoscopia, sendo normalizado 
após desinsuflação da cavidade abdominal (1). 

Embora tenha sido demonstrado que a hipoper-
fusão de órgãos sólidos abdominais resultantes do 
pneumoperitônio provoque alterações no sistema 
cardiovascular, assim como nos parâmetros hemo-
dinâmicos, no sistema pulmonar, na função renal, 
no íleo terminal, no fígado, no baço e na função tes-
ticular, um estudo observou que há mínima respos-
ta metabólica, imunológica e oxidativa ao estresse 
em pressões abdominais de 8-12mmHg. Entretan-
to, não se tem conhecimento da produção dessas 
espécies reativas no pós-operatório, tampouco sua 
comparação com os procedimentos abertos e a real 
importância clínica do estresse oxidativo nos proce-
dimentos cirúrgicos (11).

Comparando o estresse oxidativo promovido 
pelas técnicas de ovário-histerectomia convencional 
e duas modalidades de NOTES em fêmeas caninas, 
verificou-se que o procedimento de NOTES total re-
sulta em danos oxidativos, como todo ato cirúrgico, 
mas que este, aparentemente, parece ser de menor 
intensidade do que os grupos operados por NOTES 
híbrida e por cirurgia convencional. O fato foi as-
sociado ao mínimo trauma tecidual e ao reduzido 
tempo operatório (12).

A fim de prevenir o dano oxidativo, o organismo 
dispõe de defesas enzimáticas como a SOD, a CAT 
e a GPx, consideradas a primeira linha de defesa 
do organismo contra as EROs. No caso de produ-
ção excessiva dessas espécies reativas, como ocorre 
nas cirurgias, as defesas antioxidantes podem ser 
insuficientes em remover as EROs, iniciando assim 
o processo de peroxidação lipídica (12). No intuito 
de diminuir os efeitos lesivos das moléculas de ra-
dicais livres, a administração de drogas com ação 

Inflamação e estresse oxidativo na videocirurgia 

V
id
e
o
ci
ru
rg
ia



233Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais 
e Animais de Estimação 2014;12(40); 226-234.

antioxidante, ou a suplementação de antioxidantes, 
tem demonstrado redução da morbidade e mortali-
dade em várias populações de pacientes. A melato-
nina, secretada pela glândula pineal, é considerada 
mais eficaz do que alguns antioxidantes “clássicos” 
(como por exemplo, vitaminas E e C) na proteção 
contra o estresse oxidativo, podendo ser suplemen-
tada. Foi observado que sua utilização reduziu o 
dano oxidativo relacionado à cirurgia, diminuindo 
a morbidade e mortalidade (5).

Considerações Finais

A inflamação e a formação de radicais livres são 
duas constantes em cirurgia presentes em maior ou 
menor grau, na dependência da técnica cirúrgica 
escolhida e do cirurgião, que pode atenuar ou con-
tribuir para que estes fatores levem ao desequilíbrio 
da homeostase. Como existem ainda contradições 
entre os autores com relação à resposta inflamatória 
e estresse oxidativo na videocirurgia, novos estudos 
comparando as técnicas convencionais e videoci-
rúrgicas são necessários.
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