
LUIZ LANZIOTTI DE AZEVEDO 

 

 

Injetor intravascular de CO2: estudo in vivo de 
viabilidade inicial do dispositivo e de qualidade 

de imagem 
 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em Ciências 

 

Programa de Clínica Cirúrgica 

 

Orientador: Prof. Dr. Erasmo Simão da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



	
	

 

LUIZ LANZIOTTI DE AZEVEDO 

 

 

Injetor intravascular de CO2: estudo in vivo de 
viabilidade inicial do dispositivo e de qualidade 

de imagem 
 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em Ciências 

 

Programa de Clínica Cirúrgica 

 

Orientador: Prof. Dr. Erasmo Simão da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 



	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Preparada pela Biblioteca da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
 

©reprodução autorizada pelo autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azevedo, Luiz Lanziotti de 
        Injetor intravascular de CO2: estudo in vivo de viabilidade inicial do 
dispositivo e de qualidade de imagem / Luiz Lanziotti de Azevedo. -- São Paulo, 
2015. 
 Tese(doutorado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
Programa de Clínica Cirúrgica. 
 Orientador: Erasmo Simão da Silva. 
 
 Descritores: 1. Angiografia 2. Meios de contraste. 3. Dióxido de carbono  
4. Equipamentos médicos duráveis 5. Procedimentos endovasculares  
6. Radiografia intervencionista 
 
USP/FM/DBD-308/15 
  
 



	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu avô, Dr. José Lanziotti, exemplo máximo de que o verdadeiro sentido 

da medicina é a compaixão. 



	
	

 

AGRADECIMENTOS 

 

Completar esta etapa de estudos é motivo de grande alegria! Não cheguei aqui 

sozinho, por isso, agradeço especialmente a algumas pessoas que foram 

fundamentais nesta jornada na Universidade de São Paulo: 

 

Aos meus pais, pelo senso de buscar aprender sempre mais, sem temer 

fronteiras.  

 

À minha esposa, Vanessa Soares Lanziotti, que com seu amor me dá 

coragem todos os dias para tentar me superar. 

 

Ao meu tio Luiz Kingma Lanziotti, quem primeiro me mostrou a arte da 

Cirurgia Vascular e um dia me respondeu assim: “o rio corre pro mar” quando 

perguntei se devia ousar caminhos além de Juiz de Fora. Fui e fiquei, uai, 

porém, como disse o poeta Drummond, “a gente sai de Minas, mas minas não 

sai da gente”.  

 

Ao Prof. Dr. Erasmo da Silva Simão, pela supervisão e orientação desta 

tese e pelo exemplo contínuo de dedicação às suas vocações de Cientista e 

Professor Universitário. 

 

Ao amigo Sérgio Quilici Belczak, por ter sido meu guia na USP, 

entusiasta e parceiro nos experimentos e, junto à sua esposa Emanuele Villela 

Belczak, por terem, por incontáveis vezes, me acolhido com carinho em seu lar. 

 

A todos na USP que me forneceram os meios para minha pesquisa, em 

especial a todos do Serviço de Apoio à Pesquisa e Experimentação Animal do 

INCOR. 

 

À Dra. Suzana B. Martins, por sua colaboração na revisão estatística do 

projeto, e ao Prof. Dr. Ismael da Silva Soares pela colaboração na análise de 



	
	

 

fluxo de caixa e estimativas financeiras relacionadas ao aparelho. 

 

Na empresa Confiance Medical, exemplo de empresa brasileira 

vencedora, agradeço aos seus sócios Cristiano, Fernando, Bruno e a todos os 

técnicos que abraçaram a idéia deste projeto, nos apoiaram na busca por 

fomento financeiro e produziram com excelência o protótipo do Injetor intra-

arterial de CO2. 

 

À Universidade de São Paulo, muito obrigado por fomentar um 

excepcional ambiente para o ensino e a pesquisa no Brasil. Obrigado aos 

Professores Titulares da disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular da 

FMUSP, Prof. Dr. Pedro Puech-Leão e Prof. Dr. Nelson de Luccia, que 

democraticamente me abriram as portas acadêmicas da FMUSP e ao Prof. Dr. 

Nelson Wolosker, por ter incentivado este projeto desde o início. 

 

Por último, mas não menos importante, expresso aqui minha gratidão a 

todos os pacientes que me honram todos os dias com sua confiança e me 

permitem que, ao aliviar seu sofrimento, fiquem mais leves os meus próprios 

sofrimentos. 

 

 



	
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Conheça todas as teorias e domine 

todas as técnicas, mas, ao tocar uma 

alma humana, seja apenas outra alma 

humana” (C.G. Jung)  



	
	

 

 
NORMALIZAÇÃO ADOTADA 

 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento 

desta publicação: 

 

 

Referencias: adaptado de International Commitee of Medical Journal Editors 

(Vancouver). 

 

 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria 

F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria 

Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011. 

 

 Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com Listo f Journals Indexed 

in Índex Medicus. 

 

 

Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (Decreto no. 6.583 de 

29/09/2008). 



	
	

 

SUMÁRIO 
 

Lista de Figuras 

Lista de Gráficos 

Lista de Tabelas 

Lista de Siglas 

Resumo 

Abstract 

1 INTRODUÇÃO ..........................................................................................1 

1.1 Histórico do CO2 como contraste radiológico.............................................2 

1.2 Histórico do projeto....................................................................................3 

1.3 Propriedades químico-físicas do CO2 comparadas ao contraste iodado e 

às bases técnicas do injetor intravascular de CO2....................................................................4 

2 OBJETIVOS ..............................................................................................9 

3 MÉTODO ..................................................................................................10 

3.1 Cálculo do n (número amostral) ...............................................................11 

3.2 Procedimentos programados....................................................................11 

3.3 Origem dos animais de experimentação e preceitos éticos e legais........14 

3.4 Procedimentos anestésicos e intra-operatórios........................................15 

3.5 Técnica cirúrgica.......................................................................................16 

3.6 Avaliação da eficácia técnica e segurança clínica....................................20 

4 RESULTADOS .........................................................................................21 

4.1 Seleção de imagens obtidas nos procedimentos realizados....................26 

4.2 Estimativa do fluxo de caixa e retorno do investimento com o uso do CO2 

em substituição do contraste iodado.................................................................30 

5 DISCUSSÃO ............................................................................................32 

6 CONCLUSÕES ........................................................................................37 

 ANEXOS...................................................................................................38 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................... 106 

 

 
 



	
	

 

 
LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Visão panorâmica da sala de testes, com os equipamentos de 

fluoroscopia, injetores de contraste CO2 e iodado; computadores para 

armazenamento das imagens e mesa operatória .............................................11 

 
Figura 2 - Injetor de contraste iodado e injetor de contraste CO2....................13 

 
Figura 3 - Injetor de contraste CO2 ..................................................................13 

 
Figura 4 - Intubação traqueal e manutenção da anestesia ..............................15 

 
Figura 5 - Capnografia e oximetria dos animais...............................................16 

 
Figura 6 - Punção da artéria femoral do animal guiada por ultrassonografia...17 

 
Figura 7 - Exemplo de aortografia com contraste iodado.................................18 

 
Figura 8 - Exemplo de aortografia com contraste CO2.....................................18 

 
Figura 9 - Exemplo de angioplastia renal, similar em ambos os grupos ..........19 

 
Figura 10 - Espasmo arterial pós- angioplastia renal .......................................22 

 
Figura 11 - Animal 1, aortografia inicial com CO2 ............................................27 

 
Figura 12 - Animal 2, aortografia com contraste iodado...................................27 

 
Figura 13 - Animal 2, angiografia renal com espasmo da artéria renal pós-

angioplastia. ......................................................................................................28 

 
Figura 14 - Animal 2, resolução espontânea do espasmo da artéria renal ......28 



	
	

 

Figura 15 - Animal 3, angioplastia renal ...........................................................29 

 
Figura 16 - Animal 4, aortografia com CO2 ......................................................29 

 
Figura 17 - Representação gráfica do Fluxo de Caixa e retorno do investimento 

no aparelho injetor intravascular de CO2 ....................................................................................... 31 

 
Figura 18 - Aparelho com tecnologia atual, com imagens mais nítidas (BV 

Pulsera, Philips Healthcare, Holanda)...............................................................35 

 
Figura 19 - Angiografia com CO2 obtida em aparelho moderno (BV Pulsera, 

Philips Healthcare, Holanda).............................................................................35 

 



	
	

 

 
LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Valores do pH sanguíneo apresentados de forma gráfica (curvas) 

nos dois grupos experimentais..........................................................................23  

	

Gráfico 2 - Valores do PaCO2 sanguíneo apresentados de forma gráfica 

(curvas) nos dois grupos experimentais (gasometria arterial) ..........................24 

 

 

 

 



	
	

 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1 - Características gerais dos animais incluídos no estudo..................21 

 
Tabela 2 - Valores do pH sanguíneo obtidos nos dois grupos nos três 

momentos diferentes estipulados (Gasometria arterial)....................................23 

 

Tabela 3 - Valores do PaCO2 sanguíneo obtidos nos dois grupos de suínos 

estudados nos três momentos diferentes estipulados (Gasometria arterial) ....24 

 
Tabela 4 - Valores de Creatinina sérica obtidos nos dois grupos de suínos 

estudados no pré e no pós-operatório ..............................................................25 

 

 



	
	

 

LISTA DE SIGLAS 
 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ASD Angiografia de Subtração Digital  

CEP-USP Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
São Paulo 

FAPERJ Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

FMUSP Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo 

Fundação COPPETEC Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos 
Tecnológicos 

FDA Food and Drug Administration  

InCor-HC-FMUSP  Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo 

INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

LIM 02 HCFMUSP Laboratório de Investigação Médica de Anatomia e 
Cirurgia Vascular do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo 

NIC    Nefropatia Induzida por Contraste  

UFRJ    Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 



	
	

 

 
RESUMO 

 
Azevedo LL. Injetor intravascular de CO2: estudo in vivo de 
viabilidade inicial do dispositivo e de qualidade de imagem [Tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 
 
INTRODUÇÃO: Durante procedimentos endovasculares, estão presentes os 
riscos relacionados ao uso dos contrastes iodados, tais como a nefropatia por 
contraste, uma vez que é fundamental o emprego de um meio de contraste 
para a obtenção das imagens radiológicas vasculares. A injeção intravascular 
de gás CO2 purificado é reconhecidamente uma alternativa relativamente mais 
segura ao contraste iodado, contudo, seu manuseio artesanal pode também 
trazer dificuldades técnicas e riscos aos pacientes. Para contemplar estas 
questões, foi desenvolvido o protótipo de um injetor intravascular de CO2 
medicinal, microprocessado, dedicado à obtenção de imagens angiográficas. 
OBJETIVOS: Realizar os testes de viabilidade técnica inicial do protótipo em 
modelo in vivo. MÉTODOS: Realizar a angioplastia da artéria renal esquerda 
de 10 porcos, divididos em 2 grupos: Grupo 1 (n=5) injeção de contraste 
iodado, Grupo 2 (n=5) injeção de CO2 através do protótipo. Monitorização 
clínica e laboratorial dos animais no pré, intra e pós-operatório, com exames de 
função renal na véspera e 48h após os procedimentos e 3 gasometrias arteriais 
seriadas no intra-operatório. Observação clínica foi mantida por 48h no pós-
operatório. RESULTADOS: Os procedimentos de angioplastia com CO2 foram 
realizados com sucesso técnico de 100%, sem necessidade de 
complementação com injeção de contraste iodado no Grupo 2. Não foram 
identificadas falhas no protótipo em funcionamento. Não foram identificadas 
alterações clínicas ou radiológicas sugestivas de contaminação por ar ambiente 
do sistema de CO2 e nem alterações laboratoriais nos animais. As imagens 
angiográficas obtidas no Grupo 2 foram consideradas, numa avaliação 
subjetiva, relativamente inferiores às imagens obtidas no Grupo 1. 
DISCUSSÃO: A qualidade inferior de imagem no Grupo 2 pode ser atribuída ao 
equipamento de fluoroscopia utilizado, com software desatualizado em relação 
aos equipamentos atuais, que incluem pré-configurações para angiografia com 
CO2; no entanto, ainda assim todos os procedimentos propostos no Grupo 2 
foram realizados com sucesso técnico, o que nos leva a classificar as imagens 
deste grupo 2 como satisfatórias. O manuseio do aparelho mostrou-se ágil e 
eficiente, com a programação dos parâmetros sendo realizada com facilidade 
através do visor “touch screen”, comparativamente superior ao método 
artesanal de injeção de CO2 com seringas em selo d’água. CONCLUSÕES: O 
protótipo do aparelho injetor intravascular de CO2 funcionou de forma adequada 
durante os testes e as imagens obtidas permitiram a compleição com sucesso 
dos procedimentos. Portanto, os resultados positivos obtidos sugerem que o 
equipamento é tecnicamente viável. 

 
Descritores: angiografia; meios de contraste; dióxido de carbono; equipamentos 
médicos duráveis; procedimentos endovasculares; radiologia intervencionista. 



	
	

 

ABSTRACT 

 
Azevedo LL. CO2 Intravascular Injector: in vivo early feasibility study 
of the device and image quality assessment [Thesis]. São Paulo: 
"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2015. 
 
INTRODUCTION: During endovascular procedures, several risks related to 
iodinated contrast media are taken, such as Contrast Induced Nephropathy, 
since the use of a contrast media is fundamental to obtain radiological vascular 
images under fluoroscopy. Intravascular medical grade CO2 injection is a widely 
accepted and relatively safer alternative to iodinated contrast, but its handling 
and manual delivery system could as well bring risks to patients, such as room 
air injection. To address these problems, we developed a prototype for a micro 
processed intravascular medicinal CO2 injector, dedicated to help obtain 
angiographic images. OBJECTIVES: To perform the in vivo Early Feasibility 
Clinical Studies of the prototype. METHODS: Perform a left renal artery 
angioplasty of 10 pigs, divided in 2 groups: Group 1 (n=5) injection of iodinated 
contrast and Group 2 (n=5) injection of CO2 with the prototype. Clinical and 
laboratorial data were measured pre, peri and post-operatively, by pre-operative 
and 48h post-operative creatinine tests and 3 peri-operative serial arterial blood 
gas analysis. Animals were kept under clinical observation for 48h after 
procedures. RESULTS: Angioplasty procedures had 100% technical success in 
both groups, without the need of extra imaging with iodinated contrast in Group 
2. There were no technical failures with the prototype. There were no 
identifiable clinical or radiological signs of room air intravascular injections. All 
laboratorial measurements were under normal value ranges. Angiography 
images obtained in Group 2 were subjectively considered inferior to images 
from Group 1. DISCUSSION: The inferior image quality in Group 2 could be 
attributed to the employed fluoroscopy equipment, since its software is not up to 
date to current equipment, which includes a dedicated CO2 angiography preset. 
Nevertheless, all procedures in Group 2 were successful, and images in this 
group were therefore considered satisfactory. Handling of the prototype proved 
to be user friendly, since all injection parameters are performed through a touch 
screen panel, much superior from previous authors experience with manual 
saline submerged syringe filling before intravascular injection. CONCLUSIONS: 
The intravascular CO2 injector prototype worked properly during the tests and 
the obtained images allowed successful procedures without unexpected 
complications, in consonance with previous positive in vitro results. Therefore, 
the study results suggest the positive early technical feasibility of the device. 
 

Descriptors: angiography; contrast media; carbon dioxide; durable medical 
equipment; endovascular procedures; interventional radiology. 
 

 

 



	
	

 

1 INTRODUÇÃO 
 

As doenças cardiovasculares se tornaram, nas últimas décadas, a 

principal causa de mortalidade por doença em todo o mundo ocidental(1). Esse 

fato impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias para o seu diagnóstico 

e tratamento.  

As principais evoluções, além do destaque cada vez maior à prevenção, 

visam diminuir o grau de invasividade dos diagnósticos e tratamentos. A 

técnica de radiologia digital emprega um aparelho de radioscopia com software 

de subtração digital de imagens, que elimina as imagens do sistema 

esquelético, permitindo a visão exclusiva do sistema vascular. Trata-se da 

Angiografia de Subtração Digital (ASD): após a punção de uma artéria ou veia 

periférica, o sistema vascular é visualizado graças à injeção de um meio de 

contraste radiológico, captado pelo angiógrafo digital. Atualmente, o meio de 

contraste mais comum é aquele à base de iodo, com alta densidade, porém 

outros meios de contraste são também utilizados, entre eles o gás CO2 

purificado em grau medicinal, objeto deste projeto, que encontra amplo 

respaldo na literatura médica para o seu uso intravascular	(2, 3)(4)(5)(6-20). 

O contraste iodado possui diversos efeitos colaterais e riscos aos 

pacientes. Cerca de 1% das pessoas são alérgicas e podem apresentar 

choque anafilático após a injeção, podendo acarretar, mesmo que raramente, o 

óbito(21-25).  

No coração, devido à sua alta densidade e osmolaridade, o contraste 

iodado pode causar piora da insuficiência cardíaca pré-existente, fator esse 

relevante, uma vez que uma parcela significativa dos indivíduos submetidos a 

procedimentos vasculares são portadores de insuficiência cardíaca como 

comorbidade(26). 

Nos rins, o contraste iodado causa um tipo de insuficiência renal, 

chamada de Nefropatia Induzida por Contraste (NIC), que é a terceira principal 

causa de insuficiência renal em pacientes hospitalizados e sua incidência 

cresce dia a dia, sendo provavelmente subestimada, já que existe um grande 

número de pacientes sem o diagnóstico correto(27). Essa doença, causada pela 

simples passagem do iodo nos rins, só foi melhor explicada recentemente, com 



	
	

 

a publicação de estudos na área de cardiologia e nefrologia, demonstrando que 

50% dos diabéticos sofrem algum grau de NIC após serem submetidos a 

estudos com emprego de contraste iodado(28), inclusive com necessidade de 

hemodiálise, sendo possível inferir que haverá um impacto crescente nos 

custos sociais e financeiros da saúde pública nos próximos anos, agravados 

pela adição dos demais efeitos colaterais do emprego intravascular do 

contraste iodado(22, 27, 29-31). 

Este projeto surgiu da necessidade identificada na prática clínica diária, 

no campo da cirurgia vascular e endovascular, em oferecer aos pacientes uma 

alternativa mais segura do que o contraste iodado, em relação à obtenção de 

imagens de subtração digital. A alternativa escolhida, amplamente embasada 

na literatura médica, é a injeção intravascular de gás CO2 purificado em 

substituição ao contraste iodado, em volume e pressão controlados e 

apropriados à obtenção de imagens radiológicas(12-20, 32-38). 

 
1.1  Histórico do CO2 como contraste radiológico 

 

O gás do dióxido de carbono (CO2) foi usado, inicialmente, como um 

agente de contraste na circulação venosa na década de 1950 e, desde então, 

estudos em animais e em pacientes têm demonstrado que injeções 

intravenosas de CO2 de 100 a 200 cm3 não causam mudanças significativas 

em sinais vitais(39-41), (42).  

Nas décadas de 1970 e de 1980, o CO2 foi usado como agente intra-

arterial de contraste e, com o advento da ASD, em 1980, a angiografia baseada 

em CO2 se transformou em uma ferramenta diagnóstica útil, particularmente 

para pacientes hipersensíveis a contrastes à base de iodo, ou cuja função renal 

esteja comprometida(19, 43).  

Ao ser injetado, o CO2 desloca o sangue, criando uma breve bolha que 

se move com o fluxo sanguíneo, antes de ser dissolvido e eliminado pelo 

sangue ao passar nos pulmões. Esse pequeno intervalo de tempo é suficiente 

para que o aparelho de radiologia digital registre uma série de imagens, 

semelhantes às obtidas com o emprego de contraste iodado(34).  



	
	

 

 

1.2 Histórico do projeto 

 
Em conjunto com a empresa brasileira Confiance Medical Ltda., foi 

desenvolvido o protótipo de um injetor intravascular de CO2 medicinal, 

microprocessado, dedicado à realização de procedimentos endovasculares. 

Este projeto participou da análise do “EDITAL FAPERJ No. 015 - 

PROGRAMA PAPPE SUBVENÇÃO 02/06 - RIO INOVAÇÃO 2008”, tendo sido 

selecionado para o programa de subvenção, conforme Anexo A. Os custos 

relacionados ao protótipo, testes in vitro e testes in vivo do aparelho foram 

pagos pela verba recebida através deste programa de subvenção. 

O projeto deste novo aparelho, foi dividido em 5 fases: 1 - 

Desenvolvimento do protótipo. 2 - Testes in vitro do protótipo. 3 - Testes de 

viabilidade inicial in vivo em modelo animal do protótipo. 4 - Testes in vivo em 

humanos. 5 - Procedimentos de requisição de patente junto ao Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e Registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) para posterior comercialização do produto. 

A fase 1 (desenvolvimento do protótipo) foi liderada pelo autor, também 

idealizador do projeto, em conjunto com a equipe técnica da empresa 

Confiance Medical Ltda. No Anexo B, encontra-se o Relatório Técnico do 

injetor intravascular.  

A fase 2 (testes in vitro), por respeito à ética do desenvolvimento de 

produtos médicos e para o benefício da qualidade final do produto, foi realizada 

de forma independente, a partir de contrato com a Coordenação de Projetos, 

Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Fundação COPPETEC). A Fundação 

COPPETEC é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, destinada 

a apoiar a realização de projetos de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa, 

de ensino e de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

de empresas privadas. No Anexo C, encontram-se os resultados destes testes 

in vitro, que permitiram o avanço à fase 3. 

A fase 3, constituída pelos testes in vivo de viabilidade inicial do protótipo 

e da qualidade da imagem, realizados em modelo porcino, são o tema desta 

tese. Seguindo os parâmetros descritos nas normas Norte Americanas do 



	
	

 

órgão Food and Drug Administration: “Investigational Device Exemptions (IDEs) 

for Early Feasibility Medical Device Clinical Studies, Including Certain First in 

Human (FIH) Studies”(44), disponível em www.regulations.gov, os estudos de 

viabilidade técnica são capazes de fornecer informações clínicas e anatômicas 

únicas a respeito de um novo equipamento, tais como efeitos colaterais e 

possíveis acidentes relacionados a falhas do dispositivo em uso clínico, mesmo 

após resultados in vitro satisfatórios. 

 

1.3 Propriedades químico-físicas do CO2 comparadas ao contraste iodado e 

às bases técnicas do injetor intravascular de CO2 

 

O CO2 é um gás incolor e inodoro, aproximadamente 20 vezes mais 

solúvel que o oxigênio, o que faz com que, quando injetado em um vaso 

sanguíneo, bolhas do CO2 dissolvam-se completamente dentro de 2 a 3 

minutos(13, 15, 19, 45). O CO2 é mais leve do que o plasma sanguíneo e, 

consequentemente, flutua acima do sangue. Quando o CO2 entra em contato 

com o sangue, ele se combina com a água para produzir o ácido carbônico, 

tornando-se bicarbonato (HCO3-) na corrente sanguínea; revertendo-se 

novamente em CO2 antes de ser expelido pelos capilares pulmonares, o que 

geralmente acontece em uma única passagem.  

Quanto às precauções no uso do CO2 intravascular, sabe-se que o uso 

na região arterial acima do diafragma pode ocasionar efeitos adversos 

isquêmicos momentâneos, uma vez que o gás preenche a artéria, impedindo 

temporariamente a passagem do sangue nos tecidos adjacentes. Sendo assim, 

é consenso não se utilizar este meio de contraste para exames coronarianos, 

cerebrais e outros no território arterial supra-diafragmático.  

Em um grande vaso sanguíneo, tal como a aorta ou a veia cava inferior, 

caso o volume ou a pressão de injeção sejam insuficientes para deslocar 

completamente o sangue, as bolhas do CO2 tendem a fluir ao longo da parte 

anterior do vaso (no indivíduo posicionado em decúbito dorsal horizontal), 

consequentemente, há um deslocamento incompleto do sangue ao longo da 

parte posterior e uma visualização/mensuração inadequada dos vasos 

estudados. Por esta mesma razão, em um paciente em decúbito dorsal, 



	
	

 

exames de artérias que tem orientação posterior podem ser de difícil 

visualização, tais como as artérias ilíacas internas. Nestes casos, pode-se 

compensar este efeito com a cateterização e angiografia seletiva dos vasos ou 

a mudança de decúbito do paciente. 

Há ainda relatos na literatura descrevendo que, quando injetado para a 

análise angiográfica no tratamento de aneurismas abdominais, o CO2 pode 

ficar encarcerado em uma dilatação do sistema vascular, como um aneurisma, 

e levar a uma troca gasosa entre o CO2 e o nitrogênio sanguíneo, resultando 

em bolhas que obstruem o vaso, num efeito chamado de “vapor lock”, 

causando por exemplo isquemia do cólon, no caso da artéria mesentérica 

inferior, ou da medula, no caso de artérias radiculares. Embora raras e difíceis 

de serem diferenciadas de contaminação do CO2 por ar ambiente, essas são 

as mais graves complicações descritas a respeito da utilização desse meio de 

contraste, relacionadas em geral ao emprego de volumes de CO2 em intervalos 

de tempo muito curtos, em geral inferiores a 2 minutos, tempo de absorção 

completa do CO2. Por esta razão, recomenda-se um intervalo de 2 minutos 

entre as injeções do gás(46-48) (49). Outro risco significativo relacionado à técnica 

de utilização, que é essencialmente manual e artesanal, se dá pela 

contaminação do gás CO2 por ar ambiente e mesmo a troca de uma seringa 

preenchida com ar ambiente ao invés de CO2
(50), (32, 51). 

O contraste à base de iodo se mistura com o sangue quando injetado em 

um vaso sanguíneo, aumentando a densidade desta mistura. A alta densidade 

permite que seja feita a visualização dos vasos, uma vez que se tornam 

radiopacos. A principal diferença visual entre as imagens captadas a partir da 

injeção de contraste iodado ou de CO2 reside no fato que, na primeira 

modalidade, as imagens correspondentes ao lúmen do vaso são por 

hipotransparência, devido à alta densidade do iodo misturado ao sangue; já na 

segunda, a diferenciação das imagens se dá pela hipertransparência, causada 

pelo CO2 no lúmen dos vasos, que ficam momentaneamente preenchidos por 

gás gerando uma imagem em negativo. Entretanto, os aparelhos mais recentes 

de angiografia possuem software com função específica para a captação de 

imagens com CO2, invertendo automaticamente a imagem subtraída, de forma 



	
	

 

a fornecer imagens com a mesma característica daquelas obtidas com 

contraste iodado, uniformizando a forma de interpretação. 

A eliminação do contraste iodado se faz apenas pelos rins e esses são 

lesados diretamente pelos meios de contraste iodados, seja ele de qualquer 

tipo e osmolaridade. Essa lesão se dá por citotoxicidade renal, induzindo 

apoptose e necrose das células tubulares, agravada por hipoperfusão e hipóxia 

celular, relacionados diretamente à osmolaridade, viscosidade e grau iônico de 

cada tipo de contraste iodado, entre outros(29). Sendo assim, mesmo que 

utilizado em pequenos volumes, esse contraste iodado sempre causa algum 

grau de lesão renal, ao contrário do CO2
(52).   

Quantidades controladas de CO2 podem ser usadas com segurança para 

a geração de imagens vasculares, uma vez que o gás é eliminado eficazmente 

por meio da respiração, sem lesão tecidual. A aplicação do CO2 deve apenas 

garantir tempo suficiente para a sua eliminação, sendo recomendado cerca de 

2 a 3 minutos para que a primeira dose do CO2 se dissolva completamente, 

antes que uma outra dose seja injetada.   

O mecanismo de eliminação do CO2 é o já naturalmente realizado 

através dos pulmões, tendo o sangue grande avidez por CO2, absorvendo-o até 

20 vezes mais rápido que o O2. Durante todo o procedimento, os pacientes 

podem ter seus níveis sanguíneos de O2 e CO2 monitorados, como já é parte 

da rotina em procedimentos cardiovasculares. Portanto, a injeção controlada de 

CO2 puro no sistema arterial não oferece maiores riscos ao paciente, pois não 

causa lesão tecidual direta, como no caso do contraste iodado. 

Comumente, realiza-se a injeção manual do CO2 com a aspiração do 

gás realizada com uma seringa obrigatoriamente imersa em líquido estéril (por 

exemplo soro fisiológico 0,9%)(6). Há também, no mercado de dispositivos 

médicos, alguns aparatos constituídos de bolsa plástica e/ou seringas 

reservatórias de CO2. Esses dispositivos também são injetados manualmente 

pela compressão e nem sempre permitem a exata reprodutibilidade dos 

exames, uma vez que a pressão de infusão é dada a partir da infusão manual, 

variável por natureza, não eliminando de forma sistemática o risco de 

contaminação pelo ar ambiente, que é a principal complicação do método(13, 19, 

32, 39, 50, 53, 54). Novamente, a contaminação por ar ambiente é a principal 



	
	

 

complicação encontrada no uso desses métodos(13, 32, 50). No projeto do injetor 

intravascular de CO2, foram consideradas as especificidades do CO2 e criados 

parâmetros de segurança e eficácia, se valendo das possibilidades trazidas 

pelo emprego de microprocessadores e válvulas eletromecânicas 

ultrassensíveis, como descritas a seguir: 

1 - Em qualquer exame angiográfico, com qualquer tipo de contraste 

e/ou método de infusão, deve-se evitar a mistura, também chamada de 

contaminação, com o ar ambiente, que é preponderantemente constituído de 

gás Nitrogênio, um gás de difícil eliminação do sistema vascular e que causa 

isquemia devido a formação de bolhas que obstruem os vasos sanguíneos. No 

emprego de CO2, isso tem importância primordial, uma vez que não se 

diferencia visualmente o CO2 do ar ambiente. Em um estudo feito por Cho e 

colaboradores(50), foi claramente demonstrado esse risco de contaminação da 

seringa com CO2 por ar ambiente, o que ocorre em uma taxa de 0,2 ml por 

segundo. Para evitar essa mistura com ar ambiente, todas as seringas devem 

ser preenchidas imersas em recipientes com soro fisiológico e vedadas com 

uma torneira antes de ser retiradas deste selo d’água. O CO2 utilizado deve 

também ter grau de pureza medicinal, ou seja, de 99,99%, preferencialmente 

em cilindros descartáveis e de grau medicinal, o que já é fornecido no mercado, 

a um custo baixo. O sistema do injetor desenvolvido garante um mínimo fluxo 

positivo contínuo durante todo o tempo de utilização, impossibilitando a 

contaminação da mangueira do dispositivo com ar ambiente, mesmo quando 

esse dispositivo está desconectado do introdutor ou do cateter no interior do 

vaso sanguíneo. 

2 - Para evitar que o CO2 permaneça apenas na parede anterior do vaso 

estudado, volumes e pressões adequadas devem ser empregados, de acordo 

com o diâmetro desse vaso(55). O aparelho possui configurações pré-

determinadas (presets) para os principais territórios estudados em exames de 

angiografia, desenvolvidos em estudos anteriores e correlacionados ao 

diâmetro médio desses territórios. São exemplos de presets: aorta (volume 

50ml, 25ml/s); renal (volume 15ml, fluxo 15ml/s); femoral (volume 30ml, 

15ml/s). O operador pode, ainda, optar por configurar manualmente os 

parâmetros de volume total e fluxo, através do sistema “touch screen”. 



	
	

 

3 - Para evitar o efeito “vapor lock” no interior de um aneurisma, ou de 

outras dilatações vasculares importantes, deve-se observar um intervalo ideal 

de 2 a 3 minutos entre injeções, bem como deve ser observado se houve 

formação de bolhas de CO2 encarceradas, através da própria fluoroscopia, no 

intervalo de injeções. Em caso dessa ocorrência, já foi demonstrado que a 

simples mobilização da mesa operatória, ou do paciente, podem facilmente 

deslocar a bolha de CO2, evitando possíveis complicações, além de também 

ser possível aguardar pelo seu metabolismo(17, 19, 45, 51, 53). 

 
 
 
 

 
 
 



	
	

 

2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Primário 

 

Testar em um modelo porcino, in vivo, a viabilidade inicial do protótipo 

de um novo dispositivo médico denominado injetor intravascular de CO2, 

eletrônico e microprocessado, capaz de injetar de forma controlada um fluxo de 

gás CO2 de grau medicinal no sistema vascular e obter imagens arteriográficas 

de subtração digital. 

 

Objetivos Secundários 

 

- Observar a ocorrência de possíveis defeitos e imprevistos durante a 

utilização in vivo do protótipo, não detectáveis nos estudos in vitro; 

 

- Analisar qualitativamente as imagens produzidas com injeção de CO2, 

com o dispositivo proposto, em comparação às imagens angiográficas 

produzidas com contraste iodado na execução de um procedimento 

endovascular; 

 

- Analisar os dados laboratoriais, gasometria arterial e função renal, 

durante o procedimento angiográfico; 

 

- Analisar os custos básicos relacionados à introdução do injetor de CO2 

em um serviço que realiza rotineiramente exames de angiografia com contraste 

iodado. 

 

 



	
	

 

3 MÉTODOS 

 
Este estudo foi realizado com o apoio do Laboratório de Investigação 

Médica de Anatomia e Cirurgia Vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (LIM 02 e HCFMUSP) e da 

Disciplina de Técnica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP). Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da USP 

sob o protocolo 416/11, conforme Anexo D. 

O protótipo do aparelho foi desenvolvido pelo laboratório da empresa 

privada brasileira Confiance Medical Ltda., em conjunto com o autor, conforme 

mencionado anteriormente. 

A avaliação in vitro, independentemente da performance do aparelho, foi 

realizada pelo Laboratório do Programa de Engenharia Biomédica da 

Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos 

(COPPETEC/UFRJ), no Rio de Janeiro, com a aprovação do protótipo para 

testes in vivo, conforme Anexo C. 

Conforme mencionado anteriormente, a avaliação in vivo do aparelho, 

segue o conceito dos estudos de viabilidade técnica inicial, para se detectar 

possíveis erros de projeto ou de aplicabilidade do protótipo durante a aplicação 

clínica que não tenham sido porventura identificados nos estudos in vitro. Na 

definição do órgão de controle Norte Americano “Food and Drug 

Administration”, os estudos de aplicabilidade iniciais (“early feasibility studies”) 

devem propiciar uma avaliação inicial de novos dispositivos médicos com risco 

elevado de danos à vida, testando os princípios técnicos e segurança clínica 

inicial, antes do emprego em seres humanos(44). Estes estudos são 

particularmente úteis quando não se possa realizar, nas mesmas condições de 

realismo, estudos não clínicos. 

Os procedimentos experimentais foram realizados no Serviço de Apoio à 

Pesquisa e Experimentação Animal do Instituto do Coração do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-HC-

FMUSP), com o emprego de aparelho de radiologia digital com subtração de 

imagens do tipo Arco em C, modelo Philips BV 25 Gold (Figura 1). 

 



	
	

 

 
Figura 1 - Visão panorâmica da sala de testes com os equipamentos de 

fluoroscopia, injetores de contraste CO2 e iodado; computadores para 

armazenamento das imagens e mesa operatória 

 
3.1 Cálculo do n (número amostral) 

 
Considerando-se que o presente estudo trata do teste de um novo 

aparelho médico, sendo então inovador e sem um parâmetro direto de 

comparação prévia, e considerando-se também os princípios de Redução, 

Refinamento e Substituição de animais em pesquisas científicas, não se 

aplicam aqui as regras de cálculo amostral, tendo sido arbitrado o número de 

11 animais, divididos em um estudo piloto com 1 animal e um estudo 

randomizado com outros 10 animais. 

 

3.2 Procedimentos programados 

 
Nesta avaliação de viabilidade in vivo, foi escolhido simular um 

procedimento endovascular e definiu-se por realizar a angioplastia com balão 

da artéria renal esquerda de 10 animais, com a utilização randomizada do 

protótipo do injetor intravascular de CO2 e do injetor intravascular de contraste 

iodado. O injetor intravascular de contraste iodado foi eleito como parâmetro de 

comparação por ser a angiografia com contraste iodado o padrão dos exames 



	
	

 

de angiografia.  

Foram selecionados 11 porcos brancos domésticos, machos, pesando 

de 42kg a 53kg.  

Durante a realização dos exames da fase piloto, foram determinados os 

parâmetros ideais da intensidade da radiação aplicada pelo equipamento de 

radioscopia, assim como a frequência ideal de captação das imagens quando 

do emprego de CO2. Ainda, foram testados os sistemas acessórios de 

computador e de captação digital contínua em vídeo das imagens de 

radioscopia. 

Em três momentos pré-determinados, foram acompanhados os 

parâmetros laboratoriais sanguíneos, através de gasometrias arteriais seriadas, 

para avaliar possíveis alterações causadas pelo CO2: 1 - Início do 

procedimento; 2 - Imediatamente após a realização da angiografia (com CO2 e 

com contraste iodado); 3 - Ao término do procedimento, imediatamente antes 

da retirada do introdutor arterial. As amostras de sangue arterial foram retiradas 

através da saída lateral do introdutor vascular colocado na artéria femoral. 

Também foi realizado o monitoramento da função renal dos animais, 

através da dosagem da creatinina sérica. Amostras sanguíneas foram obtidas 

na noite anterior ao procedimento e 48h após. 

Durante as 48h de observação, os animais permaneceram sob cuidados 

no laboratório, com o monitoramento do comportamento animal e das suas 

funções motoras básicas e com oferta contínua de água e ração apropriada. 

Procedeu-se à randomização simples dos 10 animais entre os dois 

grupos delineados a seguir (moeda, face número: grupo 1; face brasão: grupo 

2): 

 

 Grupo 1 (n=5): exames de angiografia da aorta infradiafragmática e da 

artéria renal esquerda e angioplastia renal por balão realizados com a injeção 

do contraste iodado Ioxitalamato de Meglumina - Telebrix® através de injetor 

automático de contraste iodado, modelo Siemens Angiomat LF 6000, 

Alemanha. (Figura 2) 

Grupo 2 (n=5): exames de angiografia da aorta infradiafragmática e da 

artéria renal esquerda e angioplastia renal por balão realizados com a injeção 



	
	

 

de CO2 como contraste exclusivo através do protótipo do injetor de contraste 

CO2, modelo Confiance Medical Angioflux, Brasil (Figura 2 e 3). 

 

 
Figura 2 - À esquerda, o injetor de contraste iodado e, à direita, o protótipo do 

injetor de contraste CO2, ambos aparelhos utilizados nos testes  
	

 

Figura 3 - Tela de cristal líquido “touch screen” do protótipo do injetor de 

contraste CO2 

 



	
	

 

 
Os procedimentos do Grupo 2 foram comparados com os procedimentos 

do Grupo 1 (considerado padrão ouro para fins dessa avaliação) em relação 

aos seguintes itens: tempo de procedimento; complicações eventuais dos 

métodos; e capacidade de completar o procedimento apenas com o emprego 

de CO2. 

 As arteriografias foram realizadas com a utilização de equipamento de 

Radioscopia do tipo Arco em C com capacidade de subtração digital (Phillips 

BV 25 Gold, Holanda). Todas as imagens captadas por saída RCA de vídeo do 

aparelho de radioscopia foram armazenadas para fins de análise posterior da 

qualidade em computador externo (Apple MacBook, USA; Placa de captação 

externa de vídeo Pinacle, USA).  

 

3.3 Origem dos animais de experimentação e preceitos éticos e legais 

 
Os animais foram provenientes de uma granja especializada no 

fornecimento de animais para a realização de estudos científicos, localizada na 

cidade de Suzano, São Paulo, denominada Granja RG (www.granjarg.com.br).  

Foram feitas avaliações clínicas diárias dos animais, durante todo o 

período do estudo, para se certificar das suas condições gerais de saúde, 

incluindo a coleta de amostras de sangue na véspera dos procedimentos e 48h 

após os procedimentos experimentais. Apenas animais clinicamente sadios 

foram utilizados no estudo.  

Findo o período do estudo, os animais foram sacrificados sob anestesia 

geral, minimizando o sofrimento animal, seguindo os parâmetros estipulados 

pela Lei Federal nº 11.794, que versa sobre o bem-estar animal. 

Foram rigorosamente adotadas e seguidas as recomendações e 

normatizações prescritas pelo Decreto 6.899, datado de 15 de julho de 2009, 

para uso de animais em experimentos científicos e para a proteção desses 

animais.  

 

 

 



	
	

 

 

 

3.4 Procedimentos anestésicos e intra-operatórios 

 

O procedimento anestésico foi realizado sob supervisão de um médico 

veterinário. 

Os 11 animais utilizados neste estudo foram pré-anestesiados com 

injeção intramuscular de Cetamina (5,0 mg/kg) e Midazolan (0,25 mg/kg), 

misturados na mesma seringa.  

Passados 15 minutos da injeção, a veia marginal da orelha foi 

cateterizada com cateter de calibre 20G ou 22G (BD Insystem, Becton Therapy 

Systems Inc., EUA) para servir de acesso venoso para a indução anestésica, 

que foi realizada com 20 mg/kg de tiopental sódico e administração adicional 

de volume inicial de solução fisiológica (NaCl) a 0,9% para compensar a perda 

relacionada ao jejum de oito horas a que os animais foram submetidos, antes 

do início dos procedimentos. 

Foram utilizados tubos endotraqueais tamanho 6 (Portex®) para a 

intubação dos animais e a anestesia foi mantida com halotano, com 

concentração de 50% de oxigênio no ar inspirado e de 1% a 2% de halotano no 

ar expirado, em circuito circular fechado em aparelho de anestesia inalatória 

(Takaoka®). A analgesia foi mantida com fentanil, com dose inicial de 5 µg/kg, 

seguida de infusão intravenosa contínua de 0,4 µg/kg/min (Figura 4). 

 



	
	

 

Figura 4 - Intubação orotraqueal e manutenção da anestesia dos animais de 

estudo e técnica asséptica 

 

No monitoramento das funções vitais, parâmetros fisiológicos de 

respiração foram mantidos durante a ventilação mecânica, após a intubação 

endotraqueal. A frequência cardíaca, pressão arterial invasiva e capnometria 

(Capnostat) foram avaliadas continuamente no intra-operatório através de 

monitor digital (Dixtal, monitor portal DX 2020).  

Durante os procedimentos, foram monitoradas a SpO2, através de 

oxímetro de pulso acoplado à cauda dos suínos, e a capnografia digital 

contínua, acoplada ao tubo endotraqueal (Figura 5). 

Figura 5 - Capnografia contínua monitorizada por capnógrafo acoplado ao tubo 

orotraqueal e oximetria contínua monitorizada por sensor na cauda dos animais 

de estudo 

 

3.5 Técnica cirúrgica 

 

Todos os procedimentos foram realizados pela mesma equipe de 

trabalho, seguindo as técnicas endovasculares padronizadas descritas a 

seguir: 

 

1 - Preparo da pele com tricotomia seguida de antissepsia e assepsia da 

região femoral. 

2 - Punção da artéria femoral direita com agulha 18 SDN, guiado por 

ultrassonografia, seguido de implante de bainha 5F curta, modelo RCF (Cook 



	
	

 

Medical, USA) (Figura 6), seguido de heparinização sistêmica com 5000 UI de 

Heparina sódica. 

 
Figura 6 - Punção da artéria femoral direita do animal guiada por 

ultrassonografia 

 

3 - Cateterização da aorta com guia hidrofílico Roadrunner 0,035 RLPC e 

cateter angiográfico KMP. 
4 - Aortografia com cateter tipo pig-tail para localização das artérias renais. Os 

volumes empregados foram: contraste iodado - 10ml, fluxo de 10ml/s; CO2 - 

20ml, fluxo de 10ml/s (Figuras 7 e 8). 



	
	

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Exemplo de imagem radiológica obtida nos experimentos, pela 

injeção de contraste iodado através de cateter tipo pig-tail, posicionado na 

aorta infradiafragmática, com visualização da aorta e das artérias renais 

	

 
Figura 8 - Exemplo de imagem radiológica obtida nos experimentos, após a 

injeção de contraste CO2 através de cateter tipo pig-tail, posicionado na aorta 

infradiafragmática, com visualização da aorta e das artérias renais. Contraste 

CO2 

 



	
	

 

 
5 - Cateterização seletiva da artéria renal, com cateter C1, JIM, e/ou 

KMP, conforme a anatomia individual dos animais, seguida de arteriografia 

renal com contraste iodado no Grupo 1 e CO2 no grupo 2. 

6 - Angioplastia da artéria renal com balão 4 mm x 20mm (pressão 

nominal de 8 atmosferas), seguida de nova arteriografia de controle, com o 

contraste específico de cada grupo (Figura 9). 

 

 
Figura 9 - Exemplo de imagem radiológica de angioplastia renal dos animais 

estudados (similar em ambos os grupos) 

 

7 - Retirada dos cateteres e da bainha, seguida de compressão manual 

do local de punção por 15 minutos, seguida de curativo compressivo. 

8 - Transporte dos animais para acomodações pós-operatórias. 

 

As injeções de contraste foram realizadas sob apneia, controlada 

manualmente no ventilador pulmonar mecânico, para padronizar a qualidade 

das imagens arteriográficas. 

 



	
	

 

 
3.6 Avaliação da eficácia técnica e segurança clínica 

 
As arteriografias obtidas de forma randomizada entre os dois grupos, 

com uso de contrastes diferentes - CO2 e contraste iodado - foram avaliadas 

quanto à qualidade técnica das imagens de maneira subjetiva (sem um escore 

quantitativo), isto é, através das imagens geradas, os dois médicos cirurgiões 

vasculares avaliaram se foi ou não possível identificar as artérias renais dos 

animais de experimentação, e quanto à eficácia na realização do procedimento 

de angioplastia renal. 

Para efeito deste estudo de viabilidade técnica in vivo, foi considerado 

como um desfecho positivo a realização dos procedimentos de angioplastia 

com CO2 sem a necessidade de complementação com imagens obtidas com 

contraste iodado. 

Os sinais vitais dos animais, incluindo a capnografia, foram 

monitorizados continuamente durante o procedimento. Os dados obtidos antes 

e depois da injeção dos dois tipos de contraste foram comparados, em especial 

a gasometria arterial e função renal. 

Em cada um dos 10 procedimentos de teste randomizado, foram 

realizadas 3 gasometrias arteriais, nos seguintes momentos: 1 - Início do 

procedimento, imediatamente após o acesso arterial com o introdutor 5Fr; 2 - 

Imediatamente após a realização da aortografia inicial; 3 - Ao final do 

procedimento, imediatamente antes da retirada do introdutor 5Fr. 

A função renal dos animais de ambos os grupos foi monitorada na noite 

anterior e 48h após o procedimento experimental, visando monitorar possíveis 

danos renais causados pelos procedimentos. 



	
	

 

4 RESULTADOS 

 
O procedimento de angioplastia renal foi realizado com sucesso técnico 

em 100% dos casos propostos.  

Em todos os procedimentos realizados com CO2, não houve 

necessidade de se realizar exames complementares com contraste iodado, ou 

seja, os procedimentos programados foram realizados com emprego exclusivo 

do CO2, alcançando o desfecho positivo dos testes do protótipo (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Características gerais dos 10 animais incluídos no estudo e tipo 

de contraste utilizado 

Características dos animais incluídos no estudo 

n Gênero Peso (kg) Tipo de 

contraste 

1 Macho 42 CO2 

2 Macho 46 Iodado 

3 Macho 53 CO2 

4 Macho 43 CO2 

5 Macho 44 Iodado 

6 Macho 45 CO2 

7 Macho 46 Iodado 

8 Macho 42 Iodado 

9 Macho 49 CO2 

10 Macho 45 Iodado 

 

Durante todos os procedimentos, o equipamento funcionou de forma 

estável, com funcionamento contínuo da função de microfluxo contínuo de CO2 

para prevenção de contaminação por ar ambiente. Não foram detectadas 

evidências clínicas ou laboratoriais de contaminação por ar ambiente. 

O único tipo de complicação detectada foi a ocorrência de vaso-espasmo 

da artéria renal distal (Figura 10) em 4 casos (2 com uso de contraste iodado e 

2 com uso de CO2). Atribuímos a ocorrência destes espasmos à manipulação 



	
	

 

da artéria renal dos porcos com o cateter, sendo que, em todos eles, houve 

resolução espontânea, conforme visualizado nas arteriografias de controle.  

 

 
Figura 10 - Imagem radiológica evidenciando espasmo arterial pós-angioplastia 

renal 

 

Conforme visualizado nas tabelas 2 e 3 e nos gráficos 1 e 2, os 

parâmetros de pH e PaCO2 (pressão parcial arterial de gás carbônico) da 

gasometria arterial, nos três momentos coletados, tiveram uma tendência à 

estabilidade. Todas as medidas aferidas, antes e depois da injeção de ambos 

os contrastes, foram normais e sem significância clínica. Conforme visualizado 

na tabela 2 e no gráfico 1, o animal 1 (CO2), apresentou redução do pH de 7,4 

(inicial) para 7,17 (logo após injeção de CO2), seguido da estabilização da pH 

em 7,39 (final do procedimento), tendo sido esta a maior variação encontrada, 

no entanto, sem expressão clínica. Esta variação, conforme visualizado na 

tabela 2 e no gráfico 2, se deveu a presença na amostra sanguínea coletada 

logo após a injeção de CO2 de uma concentração de CO2 de 72,4 mmHg, antes 

de sua metabolização pulmonar e retorno ao nível de 38,3 mmHg, 

aproximando-se do valor inicial de 35,1 mmHg, estando estes dois valores 

(inicial e final) dentro da normalidade. 



	
	

 

Tabela 2 - Valores do Ph sanguíneo obtidos nos dois grupos, nos 

três momentos diferentes estipulados (gasometria arterial) 

Gasometria arterial - pH  

n Tipo 
Contraste 

Inicial Pós-contraste Final 

1 CO2 7,4 7,17 7,39 

2 Iodado 7,27 7,25 7,28 

3 CO2 7,38 7,30 7,31 

4 CO2 7,26 7,28 7,36 

5 Iodado 7,38 7,30 7,36 

6 CO2 7,40 7,38 7,39 

7 Iodado 7,26 7,28 7,35 

8 Iodado 7,37 7,30 7,37 

9 CO2 7,46 7,40 7,42 

10 Iodado 7,40 7,36 7,38 

 

 

Gráfico 1 - Valores do pH sanguíneo apresentados de forma gráfica (curvas) 

nos dois grupos experimentais 

 
 



	
	

 

Tabela 3 - Valores do PaCO2 sanguíneo obtidos nos dois grupos 

de suínos estudados, nos três momentos diferentes estipulados (gasometria 

arterial) 

Gasometria arterial - PaCO2 (em mmHg)  

n Tipo 

Contraste 

Inicial Pós-contraste Final 

1 CO2 35,1 72,4 38,3 

2 Iodado 51,4 53,2 50,4 

3 CO2 43,9 54,6 52,6 

4 CO2 57,9 58,3 45,4 

5 Iodado 46,5 52,2 49,0 

6 CO2 40,6 43,2 41,2 

7 Iodado 61,9 58,1 52,5 

8 Iodado 45,2 47,0 49,2 

9 CO2 37,0 38,9 41,6 

10 Iodado 46,7 47,5 48,8 

 

Gráfico 2 - Valores do PCO2 (em mmHg) sanguíneo apresentados de forma 

gráfica (curvas) nos dois grupos experimentais (gasometria arterial) 

 



	
	

 

Conforme visualizado na tabela 4, não foram encontrados valores 

anormais de creatinina sérica(56), afirmação válida tanto para o grupo submetido 

à injeção de contraste iodado quanto para o grupo submetido à injeção de CO2. 

Todos os animais mantiveram função renal normal após os procedimentos. No 

grupo CO2, em 3 dos 5 animais houve redução dos valores de creatinina 

(animais 1, 6 e 9) e em 2 animais houve piora (animais 3 e 4) sem, contudo, 

ultrapassar os limites da normalidade. No grupo contraste iodado, em 2 animais 

houve aumento dos valores de creatinina sérica (animais 7 e 5), em 2 animais 

houve redução (animais 2 e 10) e em 1 animal houve estabilidade (animal 8), 

estando também todos os valores dentro dos parâmetros normais para suínos. 

Não houve incidência de nefropatia por contraste em nenhum animal do 

estudo, independentemente do tipo de contraste utilizado, e não houve 

justificativa estatística para comparação destes resultados e cálculo do nível 

descritivo (p-valor).  

 

Tabela 4 - Valores de creatinina sérica obtidos nos dois grupos de 

suínos estudados no pré e no pós-operatório 

Função renal - creatinina (valor referência em suínos: 1,0 a 2,7mg/dl)(56) 

n Tipo Contraste Pré-Op 48h Pós-Op 

1 CO2 1,66 1,45 

2 Iodado 1,45 1,3 

3 CO2 1,61 1,7 

4 CO2 1,7 1,8 

5 Iodado 1,55 1,6 

6 CO2 2,6 2,3 

7 Iodado 1,5 1,8 

8 Iodado 1,7 1,7 

9 CO2 1,9 1,7 

10 Iodado 1,8 1,6 

 

Na capnografia digital monitorizada continuamente durante todos os 

procedimentos, não foi observada alteração sustentável, exceto por ligeira 



	
	

 

elevação nos 2 a 3 ciclos respiratórios que sucederam a injeção de CO2, 

conforme esperado, seguido do retorno aos parâmetros iniciais dos animais. 

Não foram identificadas falhas de funcionamento do aparelho durante os 

procedimentos, com as injeções de CO2 transcorrendo conforme esperado, 

respeitando os parâmetros programados no visor “touch screen”. 

Durante as 48h de observação pós-operatória, os animais mantiveram 

comportamento habitual, com ingesta hídrica e de ração habituais, sem 

alterações clínicas segundo a observação da médica veterinária responsável. 

 

4.1 Seleção de imagens obtidas nos procedimentos realizados 

 

Todos os procedimentos propostos para obtenção de imagens com o 

CO2 como contraste foram realizados sem necessidade de complementação 

com contraste iodado. As artérias renais foram identificadas corretamente 

(Figura 11 à 16). 

Na análise subjetiva das imagens obtidas com CO2 a impressão foi de 

que a qualidade destas foi inferior à das imagens obtidas com o emprego de 

contraste iodado. Não foi realizado nenhum método quantitativo para 

comparação das imagens. 

Uma seleção de imagens dos 10 procedimentos está no Anexo E. 

 



	
	

 

 
Figura 11 - Animal 1, aortografia inicial com CO2 

 

 
Figura 12 - Animal 2, aortografia com contraste iodado 



	
	

 

 
Figura 13 - Animal 2, angiografia renal com espasmo da artéria renal pós-

angioplastia 

 

 
Figura 14 - Animal 2, resolução espontânea do espasmo da artéria renal 



	
	

 

 
Figura 15 - Animal 3, angioplastia renal 

 

 

 
Figura 16 - Animal 4, aortografia com CO2 



	
	

 

4.2 Análise de custo de exames com contraste iodado e com o CO2 

 

Tomando-se como exemplo o procedimento realizado neste experimento 

e um cenário conservador de volume de procedimentos, fizemos uma 

estimativa simplificada do custo de aquisição do aparelho e economia 

financeira gerada com a substituição do contraste iodado pelo gás CO2. 

Considerando que o procedimento envolva 3 angiografias, seriam gastos 

respectivamente 30ml de contraste iodado (3 injeções de 10ml, fluxo de 10ml/s) 

e 150ml de CO2 (3 injeções de 40ml, fluxo de 20ml/s, além de consumo pelo 

sistema contínuo de fluxo de CO2 no modo stand by e do consumo durante os 

procedimentos de autoteste iniciais do aparelho). No caso do contraste iodado, 

é necessário o uso de 1 frasco descartável de 50ml, enquanto no caso do CO2, 

um cilindro com 5 litros tem uso contínuo em diversos exames, sem 

necessidade de troca do cilindro.  
Consideramos ainda o valor estimado de R$20.000,00 para o preço final 

de comercialização do aparelho, financiado a taxa de juros de 1% ao mês. 

Premissas desta análise:  

 procedimento contraste iodado – 1 fr. contraste 50ml - custo: R$245,00 

 procedimento com CO2 – cilindro de CO2 de 5l – custo R$200,00 

    Gasto de 150ml por procedimento 

1 cilindro = 5000 ml ÷ 150ml = 33 exames 

custo por exame CO2: R$200,00 ÷ 33 = R$6,00 

economia gerada por procedimento com CO2:   

R$245,00 – R$6,00 = R$ 239,00 

 

volume de procedimentos médio estimado: 

procedimentos por dia útil: 1 procedimento 

procedimentos por mês: 20 procedimentos 

economia gerada por mês: 20 x R$239,00 = R$4.780,00 



	
	

 

 

Figura 17 - Representação gráfica do Fluxo de Caixa e retorno do investimento 

no aparelho injetor intravascular de CO2 

 

Cálculo do tempo em meses para recuperação do investimento no 
aparelho: 

Valor presente do aparelho R$20.000,00 

Economia mensal: R$4.780,00 

i= taxa de financiamento do investimento = 1% a.m. 

n= tempo em meses do retorno do investimento 

Cálculo realizado com calculadora HP12C (Hewlett-Packard Company, 
USA):  

n = 5 meses 

Conforme este estudo preliminar de custos, consideradas as premissas acima, 

a economia gerada pela substituição de contraste iodado por CO2 faria com 

que os gastos com a implantação do sistema de injeção intravascular de CO2 

fossem recuperados após 5 meses de funcionamento. 



	
	

 

 

5 DISCUSSÃO 
 

Neste estudo, o uso do CO2 como meio de contraste, dada a sua longa 

utilização clínica em humanos, não é objeto de questionamento, pois os 

volumes de CO2 injetados pelo aparelho já são conhecidamente seguros para o 

uso intravascular(19, 35, 39, 45). O objeto do estudo é o funcionamento in vivo do 

protótipo do aparelho em si, visando estabelecer se o mesmo é capaz de ser 

utilizado como única fonte de obtenção de imagens vasculares arteriográficas. 

Neste quesito, o aparelho mostrou-se eficaz, com todos os procedimentos 

programados para uso exclusivo com CO2 tendo sido realizados com 

segurança, a partir da análise das imagens durante os procedimentos. 

Assim como atestado previamente nos estudos in vitro (Anexo C), o 

aparelho mostrou-se consistente em realizar as injeções de CO2 programadas, 

sem necessidade de interrupções por falha do equipamento. Os testes in vitro 

mostraram também que o aparelho tem precisão adequada para a realização 

de estudos arteriográficos, uma vez que há uma margem de segurança 

alargada quanto ao volume de CO2 injetado. Nos ensaios in vitro, com o fluxo 

de gás ajustado a 20ml/s, a diferença entre o volume total ajustado e o volume 

total injetado aferido foi inferior a 10% (Anexo C). Esta margem de erro 

aumentou proporcionalmente para fluxos ajustados superiores, o que, contudo, 

não influi no uso destinado do aparelho, pois a indicação é que o aparelho seja 

ajustado em fluxos de 10ml/s ou 20ml/s para realização de angiografias.  

É marcante em nosso meio a desproporção entre a utilização desses 

dois meios de contraste, embora ambos sejam aceitos de longa data como 

seguros e eficazes na obtenção de imagens. Essa diferença é mais relevante, 

e até mesmo intrigante, se considerarmos que uma significativa parcela dos 

pacientes com doenças cardiovasculares tem ou terão doença renal, por uma 

conjunção de inúmeros fatores clínicos, tais como idade, hipertensão, diabetes 

e mesmo injúria repetida pela utilização frequente de contrastes 

hiperosmolares à base de iodo, durante os, cada vez mais comuns, exames de 

imagem. 

As causas dessa desproporção ocorrem, por um lado, pelo maior 



	
	

 

consumo de tempo e maior necessidade de atenção no preparo das injeções 

de CO2 manuais, com sistemas, muitas vezes, adaptados para a captação do 

CO2 de cilindros de alta capacidade e pressão, presentes nos centros 

cirúrgicos acoplados aos equipamentos de videolaparoscopia. Mesmo os 

sistemas recentes de injeção, a partir de um reservatório plástico, carregam um 

risco de contaminação pelo ar ambiente, impossível de ser detectado ao olho 

humano, e cuja ocorrência pode trazer consequências catastróficas(46, 48, 54). 

Esses riscos e dificuldades técnicas, associados aos benefícios do 

emprego do CO2 ao invés de contraste iodado, incentivaram a criação do 

sistema automático, microprocessado e portátil aqui testado na fase in vivo em 

animais. 

O projeto do injetor intravascular de CO2 contemplou as dificuldades e os 

riscos associados, empregando os benefícios da tecnologia de 

microprocessamento eletrônico, altamente confiáveis e portáteis, para superar 

os riscos de contaminação aérea do sistema, o que foi presenciado pelo fluxo 

positivo de CO2 durante todo o período em que o aparelho se encontrava 

ligado.  

O aparelho conta com um sistema de válvula unidirecional de fluxo, o 

que permite que a conexão da mangueira do injetor seja acoplada ao cateter 

ou ao introdutor da mesma forma que já foi praticada com o mais difundido 

contraste iodado, sem a necessidade de selo d’água. 

A mangueira extensora estéril, conectada ao aparelho, permanece 

durante todo o procedimento no campo estéril do procedimento, pronta para 

ser conectada. 

O microprocessamento do aparelho e o sistema de válvulas garantem a 

reprodutibilidade do volume de gás e do fluxo pré-determinado, facilitando a 

comparação de imagens, outro item que, por razões óbvias, não pode ser 

alcançado com o mesmo grau de reprodutibilidade pela compressão manual, 

seja de uma seringa com gás ou de um reservatório plástico. 

O custo do CO2 medicinal, de cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) para 

recarga de cilindro de 5 litros (Fonte: www.saopaulooxigenio.com.br), que será 

utilizado para diversos procedimentos, é baixo frente aos R$ 245,00 (duzentos 

e quarenta e cinco reais) gastos com um frasco de contraste iodado de 50 



	
	

 

mililitros de uso único (Iodixanol, Visipaque 320mg/ml, 1 Frasco-ampola 50 ml - 

GE Healthcare - fonte: portal.anvisa.gov.br). Essa diferença no preço do 

insumo principal permite que o custo fixo inicial do investimento com o 

aparelho, aqui testado, tenha viabilidade econômica, com retorno do 

investimento inicial em cerca de 5 meses, considerando-se um cenário 

conservador de uso. Esse dado é importante ao se considerar o potencial para 

utilização deste aparelho no cenário da medicina pública brasileira. 

O manuseio do aparelho testado permite que o procedimento seja 

realizado com a mesma agilidade dos procedimentos realizados habitualmente 

com os injetores de contraste iodado, uma vez que o sistema se encontra 

pronto para o uso durante todo o tempo do procedimento, com oferta contínua 

de CO2 no aparelho. Os ajustes necessários no aparelho injetor de CO2 são 

similares aos realizados nos aparelhos de injeção de contraste iodado, ou seja: 

volume total de CO2 em mililitros e fluxo da injeção em mililitros por segundo. 

O aparelho possui ainda pré-memorizados os parâmetros dos estudos 

mais comuns, facilitando a mudança de configuração do volume e do fluxo de 

uma angiografia. 

Nos métodos atualmente disponíveis para injeção de CO2, tanto com 

seringas carregadas artesanalmente sob selo d’água quanto com os 

dispositivos com reservatório de bolsa plástica, o manuseio é mais demorado, 

com necessidade de purgar o sistema quando carregado, para reduzir o risco 

de contaminação por ar ambiente, o que tira a agilidade do procedimento. 

Sobre as limitações do estudo, a qualidade das imagens obtidas com o 

CO2 foi considerada, de forma subjetiva pelos executores dos procedimentos, 

de qualidade inferior àquelas obtidas com o contraste iodado, porém todos os 

procedimentos propostos com CO2 foram realizados com sucesso e não houve 

dificuldade técnica na identificação das artérias renais quando utilizado o injetor 

de CO2, sendo o número de angiografias similar em ambos os grupos. O 

aparelho de radioscopia empregado no estudo, fabricado entre os anos de 

1984 e 1994, pode ser considerado obsoleto à luz dos equipamentos 

produzidos atualmente, sendo esta a principal causa da pior qualidade de 

imagem nos casos com CO2 do estudo. É sabido que aparelhos do tipo Arco 

em C e de hemodinâmica, com softwares mais recentes, já contam, inclusive, 



	
	

 

com programa específico de aquisição de imagens com uso de CO2, 

otimizando e aproximando, em muito, a qualidade das imagens, como 

demonstrado no exemplo de angiografia com CO2 utilizando aparelho de 

radioscopia atual (Philips BV Pulsera, Philips Heathcare, Holanda) (Figuras 18 

e 19). 

 

 
Figura 18 - Aparelho com tecnologia atual, com imagens mais nítidas (BV 

Pulsera, Philips Healthcare, Holanda) 

 

 
Figura 19 - Angiografia com CO2 obtida em aparelho moderno (BV Pulsera, 

Philips Healthcare, Holanda). 



	
	

 

 

Mesmo com a deficiência relativa do emprego de um aparelho de 

radioscopia desatualizado tecnologicamente, as imagens obtidas no estudo 

(Figura 11 à 16 e Anexo E) tiveram definição satisfatória em todos os casos, 

permitindo a identificação, com clareza, dos ramos primários e secundários das 

artérias renais estudadas. 

A ausência de alterações laboratoriais nos exames intra-operatório 

(gasometria arterial seriada) e pós-operatório (creatinina sérica) está de acordo 

com os dados da literatura, que comprovam a segurança do emprego do CO2 

como contraste angiográfico. Os animais permaneceram estáveis clínica e 

hemodinamicamente, tanto no intra-operatório quanto nas primeiras 48h pós-

operatórias. No âmbito deste estudo de viabilidade técnica inicial, estes 

resultados sugerem o bom funcionamento do protótipo do aparelho injetor de 

CO2.  

 



	
	

 

6 CONCLUSÕES 

 
O aparelho injetor intravascular de CO2 demonstrou ser viável para 

utilização in vivo. O protótipo supriu a demanda como única fonte de contraste 

para a realização dos procedimentos arteriográficos propostos. 

Não houve defeitos durante a utilização do protótipo durante a aplicação 

in vivo. Não houve sinais clínicos ou evidências arteriográficas de mistura de ar 

ambiente no gás CO2 injetado. 

A qualidade das imagens obtidas com o uso do injetor intravascular de 

CO2 foram consideradas satisfatórias. 

O acompanhamento clínico dos animais e os dados laboratoriais de 

gasometria arterial seriada intra-operatória e de função renal pré e pós-

operatória mantiveram-se estáveis em todos os animais. 

O estudo de custos da incorporação do sistema injetor de CO2 mostrou 

viabilidade econômica. 

 

   



	
	

 

ANEXOS 

 

ANEXO A - Convocação da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) para assinatura de programa 

de inovação. 

 

ANEXO B - Relatório técnico do aparelho injetor intravascular. 

 

ANEXO C - Resultado da avaliação da performance do aparelho pelo 

Laboratório de Engenharia Biomédica da Coordenação de Projetos, Pesquisas 

e Estudos Tecnológicos (Fundação COPPETEC), no Rio de Janeiro. 

 

ANEXO D - Documentos referentes à aprovação do protocolo de pesquisa do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo (CEP- USP). 

 

ANEXO E - Seleção de imagens dos 10 procedimentos realizados. 

 

 

 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ANEXO A 

 
Convocação da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) para 

assinatura de programa de inovação. 
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Programa Pappe: Resultado final

A convocação para assinaturas dos projetos contemplados no Edital FAPERJ nº 15 Programa Pappe
Subvenção 02/06 – Rio Inovação 2008, e que cumpriram todos os requisitos necessários para
comprovação de regularidade fiscal, econômico-financeira e jurídica conforme previsto no edital, se
dará tão logo a FINEP tenha liberado o modelo para os referidos contratos.
 
A relação dos projetos acima citados encontra-se a seguir:

Proponente Empresa Titulo Projeto

Alexandre Etchebehere
Robô-In Tecnologia em
Equipamentos
Eletrônicos Ltda.

Robô-Limp – Ferramenta
Robotizada para Limpeza
de Caixas-d’água.

Andre Averbug TPV INOVA  - Soluções
em Informática Ltda.

DONGLE Multifuncional -
FPGA

Antonio Carlos Regis
Jacques

Hydratec Tecnologia
Submarina Serviços
Comércio Indústria Ltda

Hydrospider i - veículo
robótico para superfícies
de aço

Antonio Paes de
Carvalho

Extracta Moléculas
Naturais S/A

Avaliação da atividade
antimicrobiana em
mycobacterium
tuberculosis de novos
compostos naturais
bioativos derivados da
biodiversidade brasileira.

Arnaldo Haft ISOL Serviços Ópticos
Ltda. Fotocromáticos

Carlos Tadeu Santos
Alves DRV Tecnologia Ltda. SAIM – Sistema de Análise

de Imagens Médicas

Cristiano Mendes Brega Confiance Medical
Produtos Médicos Ltda

Injetor Intra-arterial
Microprocessado de CO2

Eduardo Serrão Neves
Leal

Powertech Projetos
Pesquisa e
Desenvolvimento
Tecnológico Ltda.

Pistola Não-Letal

Elcio Silva Deccache Sosama Mercantil e
Industrial Ltda

Aperfeiçoamento,
Aprovação de Modelo e
Introdução Mercadológica
do Medidor Anti-Fraude de
Energia Elétrica.

Eliane da Silva Freitas
dos Santos

Itaclean Limpeza
Urbana Ltda.

Desenvolvimento de
tecnologia de tratamento e
reuso de rejeitos das
indústrias de laticínios da
região noroeste fluminense

M&D Inovação Uma plataforma social
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Ercilia de Stefano

M&D Inovação
Pesquisa
Desenvolvimento de
Sistemas Ltda ME.

para construção
colaborativa de
conhecimento baseada no
método científico

Fábio Ladeira Barcia Polinova Consultoria em
Polímeros ltda

Fabricação de tintas epóxi
híbridas de alto
desempenho para pintura
de estruturas navais,
parques industriais e pólos
petroquímicos

Felipe Jose da Sila
Geopolitec Produtos e
Serviços Tecnológicos
Ltda.

Concreto Geopolimérico -
Uma Solução para a
Demanda Habitacional
Gerada pelo Complexo
Petroquímico do Estado do
Rio de Janeiro

Filson Bellan Lee Simex Sistemas de
Inspeção Móveis Ltda.

Sistema de inspeção de
alta velocidade e resolução
para grandes estruturas
metálicas como cascos de
navio, plataformas,
tanques e dutos, por ultra-
som multiplexado
conduzido por veiculo
anfibio

Franz Holldorf Pereira
Bragard

Laboratórios Duprat
Ltda.

Formulação de um
aticoccidiano com princípio
ativo de Toltrasuril
associado a Ferro para
profilaxia e controle de
leitões neonatos

Helena Dale Couto CPL - Centro de
Produção de Legendas CPL MULTIMÍDIA

Hélio Ricardo Teles de
Azevedo

M&D Monitoração e
Diagnose LTDA

Desenvolvimento e
comercialização de
software para otimização e
performance termo-
mecânica de turbinas a
gás: sistema mdm tg

Helton Nogueira Uchoa Opengeo Consultoria de
Informática LTDA.

PREFEITURA LIVRE GRP
– Sistema de Gestão
Municipal Integrado com
Inteligência Geográfica

Jorge Roberto Costa
INETEP - Instituto
Nacional de Educação,
Tecnologia e Pesquisa

CeCot-Geo - centro de
controle de operações
policiais por localização

José Luiz de França
Freire

PRIMA - 7S Integridade
Estrutural

Validação e
desenvolvimento de um
novo e eficaz método de
reparo em dutos e
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tubulações

Klaus Wehmuth
COMTEX - Indústria e
Comércio, Importação e
Exportação s/a

GIMBAL para VANT
(Veículo Aéreo Não-
Tripulado)

Leonardo dos Santos
Barbosa

Populuz Comércio e
Indústria de
Ferramentas e
Abrasivos

Produção superabrasivos a
partir de materiais
nanoestruturados para
aplicação no polimento e
acabamento superficial de
rochas ornamentais

Luis Fonseca Matos Central de Receptoras
do Norte Fluminense

Teste POLI-SINCRO LA:
dispositivo de liberação
hormonal controlada em
matriz polimérica para
inseminação artificial de
bovinos

Luiz Alberto Wanderley

ISTP International
Security and
Telecomunications
Provider Ltda.

Desenvolvimento de
Processos de Serviço para
Proteção de Documentos

Luiz Claudio Teixeira de
Souza

HT4S Consultoria e
Sistemas S/A

Desenvolvimento de
processos de serviço para
proteção de documentos

Luiz Eduardo de
Campos Crespo

Cooperativa Mista dos
Produtores Rurais
Fluminense Ltda

Cultivo de girassol para
biodiesel nos Municípios
de Cardoso Moreira, São
João da Barra, São
Francisco do Itabapoana e
Campos dos Goytacazes
no Estado do Rio de
Janeiro.

Luiz Guilherme da Costa
Marques

ECO 100 -
Desenvolvimento
Sustentado Ltda

Biodiesel de gordura de
esgoto com usina paga por
carbono

Luiz Sérgio Oehler TRUE - Systems
Informática Ltda.

ONFLUX - Sistema para
coleta e controle do fluxo
de informações em
qualquer dispositivo móvel

Marco Andre Esteves
dos Anjos Esteves & Anjos Ltda Tubo para coleta de

sangue a vácuo

Marcos Marinho Marconi
RYBIUS -
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA

RYBIUS

Maria de Lourdes
Melchiades Doria

Aprendanet Informática
Ltda

Plataforma Professor
Global
Desenvolvimento de um
produto para o
planejamento das
atividades de reparo e
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Maria Teresa G.
Macieira de Barros

Trilha da Inovação
Projetos Tecnologicos e
Educacionais Ltda.

construção naval e
estruturas offshore, voltado
para indústria naval e
petróleo, com o objetivo de
aumentar a
competitividade dos
estaleiros do RJ no
mercado Internacional.

MARLENE SABINO
PONTES WiNGS Telecom Ltda. Sistema integrado de

perícia fonética

Newton Silva Duarte Vertotech do Brasil Ltda

Monitoramento remoto em
tempo real de sinais vitais
considerando condições
ambientais.

Norberto Coelho da Silva
Cash Comércio e
Assessoria em Software
e Hardware Ltda

Desenvolvimento de um
Sistema – Vessel Traffic
Management and
Information System
(Sistema de Informações e
Gerência de Tráfego de
Embarcações) para o
PORTO DE SEPETIBA
(ITAGUAÍ).

Patrícia Pacheco Xavier
da Silva Valente

Terrabyte Sociedade
Simples LTDA

Desenvolvimento de
aplicativo para transmissão
e recuperação de conteúdo
dinâmico por meio da
operação integrada das
tecnologias de telefonia
móvel celular e de GPS

Paulo Fernando Bastos
de Araujo Junior

P.Y.L Empreendimentos
Imobiliários LTDA

Inovação tecnológica em
projeto piloto de
saneamento básico para
melhorar a qualidade de
vida e saúde do interior do
Estado do Rio de Janeiro.

Pedro Ivo de
Vasconcellos Nahoum

Botanica Pop LTDA.
EPP

Gestão de recursos
genéticos de plantas da
mata atlântica através da
biotecnologia, para
aplicação em agroindústria
e meio ambiente

Peter Wilhelmus
Henricus Lamers

Vital Industries Fabric.
Mont. e Comércio de
Máq. e Equip. para Ind.
de Biocombustível Ltda.

Aumentar a vida util de
enzimas no processo
enzimatico de
biocombustiveis de
segunda geração com o
objetivo de baixar custo de
produção de biodiesel

Rodrigo de Araujo Pré-access consultoria Sistema para rastreamento
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Rodrigo de Araujo
Bueno

Pré-access consultoria
Ltda e localização de terminais

móveis GSM

Ronaldo Nobrega PAM-Membranas
Seletivas Ltda.

Desenvolvimento de
sistemas modernos de
tratamento de água e
efluentes utilizando a
tecnologia de membranas -
Biorreator com Membrana
(BRM) com módulos de
permeação submersos de
pressurização natural e
segregada.

Ruben Zonenschein
Touchpoint Soluções
em Auto-atendimento
Ltda.

iTable - Tecnologia multi-
touch e interface tangível

Sergio Geraldo Rocha
Chamone Logical Systems Ltda.

Conte Conosco –
Aplicação de tecnologia de
ponta para contagem de
estoque automatizada com
equipes auto-gerenciáveis
promovendo inclusão
sócio-digital.

Sérgio de Mattos
Fonseca

APREC Ecosistemas
costeiros/ Centro de
Ensino Multidisciplinar

Projeto CULTIMAR

Thiago da Silva de
Pontes

Kognitus Automação e
Processamento de
Imagens Ltda.

Sistema móvel para
rastreamento de emissões
eletromagné-ticas em rádio
freqüência - SMER

Ulisses de Araújo
Miranda

Recriar Tecnologia e
Energia Ltda

Adaptação de conversores
eletrônicos de potência
para um sistema
inteligente de geração de
energia - SIGE
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ANEXO B 

 
Relatório técnico do aparelho injetor intravascular 



ANEXO B 

 

RELATÓRIO TÉCNICO DO PROTÓTIPO DO INJETOR 

INTRAVASCULAR DE CO2 
 

Descrição do produto: 

 

Injetor eletrônico de gás CO2 para angiografia.  

   

Princípio de funcionamento:   

 

O injetor intravascular de CO2 tem como objetivo fornecer uma alternativa segura e 

eficaz à injeção intra-arterial de contraste iodado durante procedimentos de radiologia digital. 

A partir das imagens obtidas com a injeção de CO2 no leito arterial, pode-se dar diagnóstico 

de lesões arteriais como: obstruções ao fluxo sanguíneo, dilatações aneurismáticas, fístulas 

arteriovenosas e outras. Seguindo-se ao diagnóstico, pode-se optar pelo tratamento das lesões 

identificadas através de técnicas de cateterismo e angioplastia, inclusive com o uso de stents 

vasculares. Neste tratamento também se utiliza o CO2 como adjunto. 

 

Indicações: 

 

Realização de exames de radiologia digital de subtração para diagnóstico e tratamento 

de lesões vasculares. 

Este método é especialmente indicado para pacientes portadores de qualquer grau de 

insuficiência renal ou que tenham fatores de risco para o desenvolvimento desta doença, como 

diabetes melitus. 

 

Contraindicações: 

 

Apesar de haverem na literatura alguns estudos de angiografia cerebral com CO2, este 

aparelho não foi projetado para a realização de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos no 

território vascular acima do diafragma e intra-cerebral, uma vez que os princípios de 

segurança neste território ainda não foram completamente estabelecidos. Ressaltamos que o 



aparelho não é pré-programado para exames intra-cerebrais, pois as pressões e volumes 

apropriados para o território cerebral não estão ainda padronizados na literatura médica 

mundial. 

 

Segurança Elétrica: 

- Classe II 

-  Isolação Tipo BF. 

 

Conteúdo da embalagem: 

- 1 Injetora de CO2 modelo CM-angioflux; 

- Mangueira descartável estéril para infusão (quantidade opcional); 

- 1 Mangueira de alta pressão para conexão com bala de CO2 (preta); 

- 1 controle remoto sem fio; 

- 1 transmissor RF; 

- 1 Chave Inglesa; 

- 2 anéis de vedação para alta pressão; 

- 1 Cabo de força; 

- 1 Cartão de garantia; 

- 1 Manual do usuário. 

 

    



 

Figura 1 - Aparelho vista frontal 

 

 

 

Figura 2 - Conteúdo da embalagem 

 

 



 

Figura 3 - Conteúdo da embalagem 

          

 

Figura 4 - Conteúdo da embalagem 

 

 

 



 

Figura 5 - Aparelho ligado preset aorta 

!

 

Figura 6- Aparelho ligado, preset femoral 



 

Figura 7 - Equipamento com proteção de espuma de polipropileno 

 

 

Figura 8 - Acessórios 



 

Figura 9 - Posição da colocação na embalagem final 



 

Figura 10 - Equipamento e acessórios entrando na embalagem final 

!



 

Figura 11 - Embalagem antes de ser lacrada 

 

 

Figura 12 - Embalagem final rotulada 



 

Indicação: 

    O Injetor Intravascular de CO2 CM-Angioflux é indicado para procedimentos de 

Angiografia diagnóstica e/ou terapêutica. 

 

Precauções, restrições, advertências e cuidados especiais: 

 

FINALIDADE  

 

Este equipamento é destinado única e exclusivamente para injeção de gás CO2 

medicinal em veia e artérias em procedimentos de Angiografia.   

 

BIOCOMPATIBILIDADE 

!

O conjunto que constitui o injetor de CO2, em seu uso correto, não entra em contato 

direto com o paciente, contudo a mangueira que conduz o gás até os instrumentos cirúrgicos é 

feita com silicone e suas conexões em aço inoxidável, materiais que são compatíveis com os 

tecidos biológicos.  

O gás CO2 que é infundido no sistema vascular do paciente é bioabsorvível pelo 

organismo e também é compatível com os tecidos biológicos. O sistema interno de condução 

do gás é construído com dois filtros mais um terceiro filtro externo para eliminar riscos de 

contaminação por impurezas que por ventura possam estar presentes no cilindro de gás.   

 

TREINAMENTO 

!

Este equipamento só deve ser utilizado sob a supervisão de um profissional com 

formação em medicina treinado e habilitado. Não pode ser usado em outras aplicações ou 

propósitos diferentes dos para os quais foi desenvolvido. 

 

 

 

 



INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

 

1 - Este equipamento NUNCA poderá ser instalado ou usado em áreas que o 

coloquem em risco de ficar molhado ou ser submetido a condições meteorológicas 

adversas como altas temperaturas, umidade excessiva, luz solar direta, poeira, sal, etc., 

pois podem afetar o desempenho do equipamento. 

2 - Este equipamento NUNCA poderá ser instalado ou usado na presença de 

gases inflamáveis ou explosivos ou materiais químicos. 

3 - Este equipamento NUNCA deve ser instalado, usado ou transportado em 

posição inclinada nem deve ser submetido a trepidações.    

4 - Por razões de segurança este equipamento tem que ser instalado 

apropriadamente com sua conexão de aterramento. Deve ser conectado por conexão de 

classe médico-hospitalar tri-polar.   

5 - Assegure-se de que toda a potência elétrica requerida pelo equipamento, 

descrita no painel traseiro do aparelho, seja fornecida com folga pela rede elétrica local.    

6 - Não permita que o cabo de força fique torcido, esmagado ou esticado de 

mais. 

7 - Quando estiver usando um transformador isolador para qualquer 

equipamento periférico, assegure-se de que a potência exigida pelo seu equipamento 

não exceda a capacidade do transformador isolador. Para mais informação, faça contato 

com o serviço de atendimento a clientes da Confiance Medical pelo Telefone: 55-21-

3293-1650. 

8 - NUNCA deixe esse equipamento cair ou que seja submetido a grandes impactos, 

pois isso pode comprometer a sua funcionalidade e abalar a confiabilidade do equipamento. 

Se houver algum acidente ou acontecimento que gere dúvidas, leve seu equipamento a 

Assistência Técnica Autorizada para inspeção e eventual reparo. 

Observações Importantes: 

1. Informamos que a relação das partes e acessórios destinados a integrar o produto 

são de uso exclusivo com o produto. 

2. Ratificamos que os equipamentos nos quais será utilizado o injetor de CO2, 

estarão sujeitos a registros à parte na Anvisa por conta de seus fabricantes. 

 



COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 

 

1 - Este equipamento foi desenvolvido de forma a cumprir os requisitos exigidos 

na norma IEC 60601-1-2 de compatibilidade eletromagnética. 

2 - Para evitar eventuais interferências eletromagnéticas, não usar nenhum tipo 

de telefone celular ou radio transmissores perto do injetora de CO2.  

3 - Evite também instalar o injetor de CO2 na mesma rede elétrica ou ambiente 

onde se encontrem instalados outros equipamentos que emitam intencionalmente 

radiação em alta frequência ou microondas. 

4 - O uso de cabos e outros acessórios de outros fabricantes e/ou diferentes 

daqueles especificados neste manual, bem como a substituição de componentes internos 

do Injetora de CO2, pode resultar em aumento das emissões ou diminuição da 

imunidade do equipamento a Interferências eletromagnéticas. 

 

ANTES DO USO 

 

1 - Confirme se todas as funções do equipamento, todas as operações, chaves, 

indicadores estão ativos. 

2 - Este equipamento possui isolação do Tipo BF, para prevenir risco de choque 

elétrico, quando o Injetora de CO2 for usada, não permitir que esta seja aterrado a 

outros dispositivos elétricos que estão sendo usados no paciente. 

3 - Confirmar que outros dispositivos usados conjuntamente com o equipamento 

funcionam corretamente e que estes outros dispositivos não afetarão adversamente a 

operação ou a segurança deste equipamento. Se algum componente do sistema 

angiográfico não estiver funcionando corretamente, o procedimento não deve ser 

executado. 

4 - Confirme se todos os cabos e conectores estão corretamente adaptados e 

conectados seguramente. 

5 - Nunca utilize outro gás que não seja o CO2 Medicinal. 

6 - Certifique-se sempre antes de abrir o registro do cilindro de CO2, se as 

extremidades da mangueira de alta pressão estão bem conectadas pois se as mesmas se 

soltarem durante a abertura, suas pontas metálicas podem causar graves ferimentos. 

7 - Nunca lubrifique tubos ou conexões com qualquer tipo de lubrificante. 



8 - Sempre utilize o tubo de injeção de gás (mangueira de silicone 

semitransparente) estéril de uso único. 

9 - Utilize sempre o filtro hidrofóbico de saída de gás.  

 

DURANTE O USO 

 

1 - Para evitar choque elétrico, qualquer outro dispositivo conectado ou 

subordinado a este NUNCA deve ser aplicado diretamente ao coração.  

2 - Para evitar danos ao teclado do painel dianteiro não pressione os botões com 

chaves ou nenhum outro objeto afiado ou pontiagudo.  

3 - Durante procedimentos clínicos, o aparelho deverá permanecer ligado, para 

que o sistema de segurança de fluxo positivo contínuo de CO2 esteja em atividade, 

evitando o risco de contaminação da mangueira de injeção por ar ambiente. 

4 - Monitore continuamente este equipamento e o paciente, ficando atento a 

todos os sinais de irregularidades.   

5 - Caso algum tipo de irregularidade for percebido no paciente ou neste 

equipamento, tome as devidas precauções para assegurar a segurança do paciente. 

6 - Se algum dos componentes do sistema angiográfico vier a falhar durante o 

procedimento e se houver perda da visualização do procedimento ou a imagem estiver 

comprometida, coloque a injetora na posição neutra e retire o cateter lentamente. 

Coloque sempre a segurança do paciente em primeiro lugar. 

7 - Este equipamento deve somente ser usado de acordo com as condições das 

instruções e operações descritas neste manual. O manuseio incorreto pode resultar em 

mau funcionamento e pode causar danos no equipamento ou comprometer outros 

instrumentos e até mesmo reduzir a segurança do paciente. 

8 - Para impedir o fogo ou choque elétrico, não abra nem exponha o injetor de 

CO2 à chuva ou à umidade. Consulte tudo que se refere aos serviços de manutenção 

somente ao pessoal qualificado pela Confiance Medical Ltda. 

9 - Nunca coloque a saída de gás da mangueira de CO2 próximo ao rosto ou em 

locais próximos ao rosto do paciente. 

10 - Nunca inale o gás CO2 que sai da mangueira ou que saia de qualquer 

vazamento de gás que possa ocorrer no sistema, isso pode causar desmaios com riscos 

de morte. 



11 - Para verificação rápida e segura de que o equipamento está infundindo o 

gás, obstrua a saída de gás (saída da mangueira), isso fará com que o equipamento 

mostre uma pressão razoavelmente alta no mostrador significando que houve uma sobre 

pressão no tubo de saída de gás provocado pela obstrução do fluxo de gás que sai do 

mesmo.  

12 - Caso o filtro hidrofóbico seja afetado por fluxo reverso de fluidos durante o 

uso, substitua-o por um novo. 

 

APÓS O USO 

!

1 - Consulte todos os manuais de operações fornecidos com todos os equipamentos do 

sistema endoscópico para estabelecer a ordem direita em que os componentes devem ser 

desligados. Alguns dispositivos periféricos podem ter que ser desligados primeiramente para 

evitar de comprometer sua operação.  

2 - Limpe todas as superfícies com pano seco para evitar o acúmulo de poeira. 

3 - Certifique-se que todos os conectores elétricos e frestas não estão molhados ou 

espirrado com líquidos. 

 

ARMAZENAGEM  

!

1 - Este equipamento NUNCA poderá ser armazenado em áreas onde a unidade 

de controle possa ser molhada ou mesmo exposto a condições ambientais tais como a 

alta temperatura, umidade, a luz solar direta, poeira, sal, etc., que poderiam 

adversamente afetar o equipamento. 

2 - Este equipamento NUNCA poderá ser armazenado na presença de gases ou 

de produtos químicos inflamáveis ou explosivos. 

3 - Este equipamento NUNCA poderá ser armazenado ou transportado em uma 

posição inclinada, nem deve ele ser submetido a impacto ou vibração. 

4 - Os cabos, mangueiras, acessórios, etc., devem ser limpos e ordenadamente 

armazenado. 



5 - Este equipamento deve ser mantido em uma condição limpa durante o 

armazenamento e estar pronto para o uso subsequente. 

 

SERVIÇOS 

!

Alterações e modificações ao equipamento NUNCA poderão ser feitas. Os reparos 

devem somente ser executados por uma Assistência Técnica Autorizada para serviços 

credenciada pela Confiance Medical. 

 

MANUTENÇÃO 

!

1 - Anualmente este equipamento e todos seus acessórios aplicáveis devem ser 

inspecionados para verificação de suas operações e seus sistemas de segurança. 

NOTA: A Confiance Medical não se responsabiliza por qualquer dano que seja provocado no 

equipamento devido manuseio inadequado por pessoas de assistência técnica não autorizada 

pela fabricante. A tentativa de manutenção no equipamento por pessoal não autorizado 

durante o período de garantia, caso algum problema venha a ocorrer, implicará na extinção 

automática da garantia do equipamento. 

 

TRANSPORTE 

1 - Não transporte o injetor de CO2 ligado. 

2 - Nunca ligue seu equipamento após sofrer alguma queda, contate nosso suporte 

técnico para avaliar se o mesmo sofreu danos que precisem de reparos. 

3 - Transporte o equipamento com cuidado, evite choques mesmo que leves.    



LIMPEZA 

 

 Desligue o equipamento da tomada antes de começar a limpeza.  

 

1 - A limpeza da parte eletrônica de controle (gabinete) deve ser feita com um 

pano macio e seco na frequência necessária para que se evite o acúmulo de poeira, caso 

seja necessário limpe as superfícies do injetora (exceto conexões elétricas) com pano 

ligeiramente umedecido com água. Após o pano úmido passe um pano seco e limpo 

para retirar possível acúmulo de umidade. 

2 - A mangueira de silicone, incluindo seus terminais de aço inoxidável, pode 

ser esterilizado em solução de glutaraldeído conforme as instruções dos respectivos 

fabricantes, ou autoclavada a 134 °C. 

3 - O Filtro hidrofóbico é descartável de uso único.  

 

Forma única de apresentação do produto:  

 

! Injetor do CO2 para Angiografia Modelo CM-Angioflux 

 

Especificações Técnicas: 

Alimentação: 

o 127/220V (seleção automática) 

o 50 / 60Hz 

Consumo máximo aproximado: 

o 100 Watts  

Proteção: 

o Fusível de vidro pequeno T3 A / 250V. 

Capacidade de insuflação (fluxo): 

o 0 a 100 ml/min 

   



Ajuste de pressão: 

o 0 a 200 mmHg 

 

Dimensões máximas L x A x C: 

o 320 X 155 X 355 mm 

 

Peso máximo: 

o 5Kg       

 

Proteção elétrica: 

o Casse II do tipo BF. 

 

Proteção contra líquidos: 

o IPX0. (não protegido) 

 

Condições de Operação: 

 

o Temperatura ambiente de 10 a 40o C (50 a 140o F) 

o Umidade relativa de 30 a 85% 

o Pressão atmosférica de 700 a 1060 hPa 

 

Modo de Operação: 

 

o Contínuo 

  



 

Fluxograma do processo produtivo 

 

Fluxograma do processo produtivo de subproduto. (Circuitos eletrônicos). 

 
Figura 13 - Fluxograma de produção de subprodutos 



2.23 -  Fluxograma do processo produtivo de equipamentos. 

 

 

 
Figura 14 - Fluxograma de produção do equipamento 

    



 

Descritivo Simplificado do Processo Produtivo de Sub-produtos (circuitos eletrônicos): 

 

Os insumos previamente aprovados seguem em uma caixa plástica chamada CAPE 

(Caixa de Armazenagem para Peças e Equipamentos) para uma prateleira exclusiva 

(montagem de circuitos eletrônicos) da sala de montagem eletrônica, o técnico responsável 

pega esses componentes e monta o circuito eletrônico pedido na ordem de produção, de 

acordo com a norma de montagem correspondente a este circuito, assim como faz testes 

preliminares de funcionamento. 

Após montado o circuito é colocado de volta na CAPE, onde é colada uma etiqueta 

amarela indicando que o circuito precisa ser vistoriado, e é colocada em uma prateleira da sala 

de Controle de Qualidade onde, segundo a norma de controle de qualidade de circuitos, será 

feita a vistoria final. Caso seja reprovado nessa vistoria, é colado pelo responsável do 

Controle de Qualidade uma etiqueta vermelha na CAPE e a mesma volta para a montagem 

eletrônica para a não conformidade ser corrigida. Caso seja aprovado é colada uma etiqueta 

verde na CAPE e a mesma segue para a Sala de embalagem, onde o circuito será embalado e 

levado ao estoque de Insumos aprovados para servir de insumo para a montagem do 

equipamento acabado.  

 

Descritivo Simplificado do Processo Produtivo de Equipamentos: 

 

Os insumos previamente aprovados seguem em uma caixa plástica chamada CAPE 

(Caixa de Armazenagem para Peças e Equipamentos), juntamente com a ordem de produção 

relacionada, para uma prateleira exclusiva (montagem mecânica 1) da sala de montagem 

mecânica, o técnico responsável pega esses componentes e executa, segundo uma norma de 

montagem, a montagem inicial do equipamento.  

Após finalizada essa etapa de montagem, o responsável coloca o equipamento de volta 

na CAPE, cola uma etiqueta amarela na mesma, indicando que o equipamento precisa ser 

vistoriado, e coloca a CAPE na prateleira da sala de controle de qualidade para ser vistoriado 

e aprovada ou reprovada aquela etapa de montagem. Caso seja reprovada, é colada uma 

etiqueta vermelha na CAPE e a mesma é encaminhada para etapa anterior, caso aprovada é 

colada uma etiqueta verde e a mesma é colocada na prateleira da etapa seguinte, montagem 

eletrônica, onde são feitos os mesmos procedimentos descritos anteriormente, seguindo 

novamente para a segunda vistoria no controle de qualidade que segue o mesmo 



procedimento anterior, e coloca o equipamento na próxima etapa de montagem, a montagem 

mecânica 2, na sala de montagem mecânica. 

Seguindo novamente os mesmos procedimentos de montagem e controle de qualidade 

o equipamento segue para a próxima etapa, que é a de acabamentos, onde são colados os 

adesivos e feitos os detalhes finais, e seguindo novamente com os procedimentos de 

montagem e controle de qualidade o equipamento segue para o controle de qualidade final 

onde são feitos todos os teste de funcionamento e segurança elétrica, Caso aprovado o 

equipamento segue para a embalagem e daí para o estoque de produto acabado e expedição. 

Caso seja reprovado segue para a etapa de montagem correspondente a não 

conformidade, passando por todas as etapas necessárias para que o equipamento seja 

aprovado. 

Obs: Durante todo processo, ao final de cada etapa é colada na CAPE uma nova 

etiqueta verde, vermelha ou amarela indicando visualmente todas as etapas as quais o 

equipamento já passou e se foram respectivamente aprovadas, reprovadas ou aguardando 

vistoria.  

 

Eficácia e segurança do produto: 

 

O Injetor CM-100ML é um produto médicos ativos que se enquadra na Regra 11 e 

Classe de risco III conforme o anexo V (Roteiro de avaliação de risco) do MANUAL DO 

USUÁRIO da RESOLUÇÃO – RDC nº 185/2001.  

Todos os Fatores de Risco do Roteiro de avaliação de risco, mesmo aqueles não 

indicados pela classe do produto, foram observados e levados em consideração para o 

desenvolvimento e fabricação do produto. 

- Classe de Risco: Classe III 

- Fatores de Risco: 

 

TOXICIDADE  

 

O injetor de CO2 não entra em contato direto com o paciente durante o uso indicado, 

contudo todos os materiais usados, para condução do CO2 ao paciente, não apresentam riscos 

potenciais aos tecidos orgânicos sendo eles:  Silicone, PVC e aço inoxidável. O gás 

administrado é o CO2 com filtragem medicinal que é biocompatível e bioabsorvível. 

 



FLAMABILIDADE  

 

A injetora de CO2 possui o seu gabinete feito de Termoplástico, o conjunto que 

constitui a mangueira de condução de gás é construída com silicone e aço inoxidável, 

materiais que não apresentam riscos potenciais de flamabilidade. Além disso seu uso normal 

não se dá em ambientes que propiciem exposição a substâncias ou gases inflamáveis ou 

capazes de favorecer a combustão, contudo seu gabinete é construído de forma a impedir ou 

dificultar a entrada de líquidos e gases. 

 

INCOMPATIBILIDADE BIOLÓGICA 

 

O único contato do equipamento com o paciente se dá pelo CO2 administrado no uso 

do injetora, contudo o gás CO2 não apresenta nenhum risco de incompatibilidade biológica 

com tecidos ou fluidos corporais. 

 

CONTAMINANTES RESIDUAIS 

 

A única substância expelida pelo injetora é o gás CO2 e é expelido somente durante o 

uso, porém o mesmo não apresenta riscos de contaminação. Todas as precauções e cuidados 

que devem ser tomados antes, durante e após o uso do equipamento e do gás CO2 estão 

explicadas neste relatório técnico. 

Incompatibilidade com outros materiais, substâncias ou gases. 

O contato durante o uso normal do equipamento com outros materiais se dá: 

1 - Entre o conector de saída de gás com os instrumentos do exame ou cirurgia:   

Nesse caso não existe nenhuma incompatibilidade possível, pois o conector de saída de 

gás é feito em aço inoxidável e os instrumentos cirúrgicos são feitos em sua totalidade de aço 

inoxidável ou plástico.  

2 -  Entre a Mangueira de saída de gás e o campo cirúrgico. 

Nesse caso a mangueira de saída de gás que é de PVC entra em contato com os tecidos 

que revestem o campo cirúrgico, não havendo nenhuma incompatibilidade entre esses 

materiais. 

3 - Entre a mangueira de saída de gás e a mão do operador. 



  Nesse caso a mangueira de PVC ou conectores em aço inoxidável da mangueira 

entram em contato esporádico com a mão do operador que geralmente está vestida com luvas 

de látex não havendo nenhum risco de reação ou incompatibilidade entre esses materiais. 

4 - Entre o gás CO2 e a mangueira de saída de gás. 

Nesse caso a mangueira de PVC ou conectores em aço inoxidável da mangueira 

entram em contato com o gás CO2 que é inerte, não havendo nenhum risco de reação ou 

incompatibilidade entre os materiais e o gás. 

 

5 - Entre o gás CO2 e os instrumentos cirúrgicos. 

 

Nesse caso o CO2 entra em contato com instrumentos de aço inoxidável ou plástico 

não havendo nenhum risco de reação ou incompatibilidade entre os materiais e o gás. 

Também não existem riscos inerentes a esterilização da mangueira de saída de gás pois 

ela é descartável de uso único, e nenhuma outra parte u acessório do equipamento é passivo 

de esterilização. 

 

6 - Infecção e contaminação microbiana. 

 

O injetor, apesar de não ser um equipamento invasivo e não ser destinada ao contato 

direto com o paciente, foi projetado de forma que a parte manipulada durante o uso, e que por 

ventura possa tocar no paciente ou no operador, é descartável e fornecida estéril com toda 

documentação necessária desse processo. 

Devido às características de uso do equipamento, sua embalagem constituída de caixa 

de papelão e proteção de polietileno foi projetada de forma a proteger e conservar o 

equipamento durante o transporte, podendo também evitar acúmulo de poeira durante a 

armazenagem. 

 

7 - Incompatibilidade de combinação ou conexão com outros produtos. 

 

As conexões da mangueira de saída de gás com os instrumentos cirúrgicos e da 

mangueira de saída gás com o injetor, se dá através de conectores do tipo padrão luer-lock 

que possui travamento através de sua rosca interna dificultando a sua retirada não intencional. 



As conexões da mangueira de alta pressão entre o cilindro de CO2 e o injetor são feitas 

com chave inglesa fornecida com o equipamento impossibilitando sua retirada não 

intencional.  

As conexões elétricas de alimentação são totalmente isoladas e aterradas para reduzir 

ao máximo o risco de choque elétrico. 

A conexão da Mangueira de alimentação de gás do equipamento que é conectada no 

cilindro de CO2 foi projetada com conexões de padrão internacional para Conexão com CO2 o 

que inviabiliza a conexão com outros dispositivos inapropriados. 

As observações e restrições quanto às conexões possíveis ao equipamento estão 

explicadas no manual de uso. 

 

8 - Instabilidade e limitações de características físicas e ergonômicas. 

 

O equipamento possui dimensões reduzidas (320 X 155 X 355 mm) o que facilita seu 

transporte e manipulação quando necessário.  

O gabinete do equipamento foi projetado com base retangular e dimensões que o torna 

bastante estável durante o uso ou transporte. 

O equipamento também foi projetado com materiais resistentes a impactos e de alta 

resistência mecânica, e também não possui partes móveis que possam apresentar riscos ao 

usuário ou paciente. 

Nenhuma parte do equipamento produz vibrações ou ruídos.  

As fontes de calor do equipamento se localizam dentro do gabinete e não estão 

acessíveis ao contato direto, além disso, essa emissão de calor é de nível desprezível pois é 

emitida por circuito eletrônico de baixa potência.  

 

9 - Sensibilidade a condições ambientais.  

 

A injetora não emite intencionalmente nenhum tipo de radiação ou campo magnético e 

foi projetada de forma a minimizar sua sensibilidade a campos magnéticos e influências 

elétricas externas tendo suas paredes internas revestidas com blindagem antiestéticas e 

aterradas. 



Também foram projetadas a fim de suportar condições ambientais adversas. Os 

parâmetros mínimos e máximos são: 

 

Temperatura ambiente de 10 a 40o C (50 a 140o F) 

Umidade relativa de 30 a 85% 

Pressão atmosférica de 700 a 1060 hPa 

Alimentação elétrica de 100 a 230VAC - 50/60Hz 

 

10 - Interferência recíproca com outros produtos.  

 

Se Utilizada conforme sua indicação e conforme instruções contidas no manual de 

usuário o injetor não produz riscos de interferência recíproca com outros equipamentos em 

uso normal pois, além de possuir circuitos de baixa potência que geram níveis muito baixos 

de energia eletromagnética, o equipamento possui blindagens internas e filtros de linha para 

que o equipamento não emita ou sofra interferências eletromagnéticas.   

 

11 - Impossibilidade de calibração e manutenção. 

 

O sistema eletrônico programável da injetora foi projetado de forma que a calibração 

possa ser feita sempre que necessário de forma simples e segura através de seu painel frontal 

de controle. 

O sistema do equipamento sempre que é ligado e durante o seu funcionamento faz 

verificações dos seus sensores impedindo o uso em caso de anormalidade dos valores 

fornecidos por estes em caso de desgaste além de possuir redundância no sensoriamento. 

As válvulas de controle são atuadas de acordo com o retorno de informação dos 

sensores que a monitoram diminuindo assim o risco de perda de precisão devido a desgaste ou 

envelhecimento dos materiais dos mesmos. 

A injetora possui dois microprocessadores com funcionamentos independentes o que 

aumenta a segurança em caso de desgaste ou queima de um deles durante o uso. 

Além disso o equipamento foi projetado de forma que suas partes constituintes são 

modulares o que facilita a manutenção e substituição imediata em caso de defeito ou desgaste 

de componentes. 



12 - Imprecisão ou instabilidade de medida. 

 

Os sensores utilizados para leitura de pressão e fluxo possuem compensação de 

temperatura e vibração e o erro de leitura é de no máximo 2% considerando todas as variações 

de temperatura e vibração em sua escala total.  

A escala de leitura do microcontrolador de controle é de 4 passos a cada unidade de 

milímetro de mercúrio mostrado trazendo muita precisão na leitura e na atuação. 

Os dígitos de controle e de visualização são indicados em display de alto contraste de 

240x128 pontos, o que permite mostrar números e indicadores em tamanhos grandes e bem 

legíveis. 

 

13 - controle inadequado das radiações ionizantes (Não se aplica). 

 

O injetor de CO2 não utiliza nenhum tipo de radiação ionizante no seu funcionamento. 

 

14 - Proteção inadequada das radiações Ionizantes (Não se aplica). 

 

O injetor de CO2 não utiliza nenhum tipo de radiação ionizante no seu funcionamento. 

 

15 - Controle inadequado de energias ou substâncias administradas.   

 

O projeto e fabricação da injetora é feito com microcontroladores de alta velocidade 

que controlam válvulas proporcionais de alta precisão garantindo assim uma alta resposta no 

controle do fluxo de CO2 administrado, além de possuir recursos para correção com um 

sistema redundante de controle em caso de falha. Com o uso de microcontroladores e um 

sensoriamento de alta precisão esse controle além de rápido se torna muito preciso. 

 

16 - Proteção inadequada de energias e substâncias administradas.  

 

 A injetora indica em seu display frontal textos escritos por extenso e em português, 

além de sinais sonoros, que indicam ao usuário qualquer anormalidade na alimentação ou na 

administração do gás CO2. 

 



Além disso o equipamento conta com um sistema de monitoramento redundante que 

atua uma válvula de segurança em caso de falha da principal. 

 

17 - Inteligibilidade das informações aos usuários 

 

As instruções de uso da injetora contêm todas as informações para seu uso seguro de 

forma clara e detalhada, contendo desenhos e legendas dos símbolos utilizados. As funções 

dos botões e conexões são todas escritas em português e de forma extensa, evitando assim 

uma interpretação equivocada das funções, assim como os status de informação no display 

frontal de controle. 

 

18 - Instabilidade de sistemas digitais programáveis. 

 

A injetora de CO2 possui um sistema eletrônico programável que disponibiliza ao 

usuário ajustes com limites pré-definidos porém possui como princípio de funcionamento a 

inicialização do sistema com seus ajustes sempre na condição mais segura ao ser ligado.    

O injetor é dotado de dois microcontroladores, um principal que controla todos os 

status e condições do equipamento e um outro que supervisiona os pontos principais de risco 

em caso de falha do primeiro ou de uma possível falha de válvulas de regulagens e controle. 

 

19 - Falhas da fonte de energia para funcionamento. 

 

A fonte de energia interna da injetora só fornece energia para seus circuitos internos, 

não fornecendo nenhum tipo de energia para o paciente ou energia da qual dependa a 

segurança do paciente, pois o equipamento, devido suas características de funcionamento, 

uma vez que a fonte falhar estará em condição segura para o paciente. 

 

20 - Inadequação de alarmes para alertas. 

 

O injetor de CO2 possui alarmes para alertas de seu funcionamento, porém o 

equipamento não controla ou monitora nenhum parâmetro clínico do paciente. 

 

 

 



21 - Susceptibilidade a CHOQUES ELÉTRICOS. 

 

O injetor foi projetado de acordo com as normas NBR IEC 60601:1994 e 1997 e NBR 

IEC 60601-2-18:2002 de segurança elétrica e oferece total segurança contra choque elétrico 

acidental. 
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ANEXO C 
 

Resultado da avaliação da performance do aparelho pelo 

Laboratório de Engenharia Biomédica da Coordenação de 

Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (Fundação 

COPPETEC) - Rio de Janeiro 
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ANEXO D 
 

Documentos referentes à aprovação do protocolo de 

pesquisa do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

São Paulo (CEP- USP) 
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ANEXO E 
 

Seleção de imagens dos 10 procedimentos realizados 



SELEÇÃO DE IMAGENS OBTIDAS NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS 

 

 
Figura 1 - Animal 1, aortografia inicial com CO2 

 
Figura 2 - Animal 2, aortografia com contraste iodado 



 
Figura 3 - Animal 2, angioplastia renal 

 

 
Figura 4 - Animal 2, angiografia renal com espasmo pós-angioplastia 



 
Figura 5 - Animal 2, resolução espontânea do espasmo 

 

 
Figura 6 - Animal 3, aortografia com contraste iodado 
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Figura 7 - Animal 3, angioplastia renal 

 
Figura 8 - Animal 3, espasmo pós-angioplastia 

 

 



 
Figura 9 - Animal 4, aortografia com CO2 

 

 
Figura 10 - Animal 4, angioplastia renal 



 
Figura 11 - Animal 5, aortografia com contraste iodado 

 

 
Figura 12 - Animal 5, angioplastia renal 

 



 
Figura 13 - Animal 6, aortografia com contraste iodado 
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Figura 14 - Animal 6, angioplastia renal 



 
Figura 15 - Animal 6, aortografia final com espasmo arterial renal 

 

 
Figura 16 - Animal 7, aortografia com CO2 



 
Figura 30 - Animal 7, angioplastia renal 

 

 
Figura 31 - Animal 8, aortografia com CO2 inicial 



 
Figura 17 - Animal 8, angiografia de aorta e renais realizada através de cateter 

posicionado na artéria renal esquerda. 
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Figura 18 - Animal 8, angioplastia renal 



 
Figura 19 - Animal 9, aortografia com CO2 

 

 
Figura20 - Animal 9, angioplastia renal 

 



 
Figura 21 - Animal 9, aortografia com CO2 de controle 

 

 
Figura 22 - Animal 10, aortografia com contraste iodado 

 



 
Figura 23 - Animal 10, angioplastia renal 

 

 
Figura 24 - Animal 10, aortografia de controle 
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