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RESUMO 

Paiva BL. Novo método de hipotermia encefálica exclusiva através de 
resfriamento nasofaríngeo: modelo experimental em suínos [tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; (Brasil), 2014. 

INTRODUÇÃO: Evidências relevantes acerca dos benefícios da hipotermia 
terapêutica provieram da utilização de técnicas de resfriamento sistêmico. 
Essas técnicas, no entanto, podem causar complicações graves que 
poderiam ser evitadas com métodos de hipotermia encefálica seletiva. O 
presente estudo objetiva: 1) verificar a viabilidade da hipotermia encefálica 
exclusiva através de um sistema de resfriamento nasofaríngeo concomitante 
ao de preservação da temperatura corpórea em suínos e 2) investigar os 
efeitos da hipotermia encefálica exclusiva nas variáveis fisiológicas 

sistêmicas e encefálicas. MÉTODOS: Dez suínos híbridos foram submetidos 

a resfriamento nasofaríngeo durante 60 minutos e subsequente 
reaquecimento espontâneo. Foram obtidos dados referentes a: pressão 
arterial média, débito cardíaco, temperatura encefálica, pressão parcial de 
oxigênio do tecido encefálico (PbtO2, do inglês, pressure of brain tissue O2), 
velocidade do fluxo sanguíneo nas artérias encefálicas, índice de resistência 

e índice de pulsatilidade. RESULTADOS: O resfriamento nasofaríngeo 

associou-se à um decréscimo gradual da temperatura encefálica, que foi 
mais marcante no hemisfério cerebral esquerdo (p<0,01). Neste hemisfério, 
houve redução de 1,47 ± 0,86°C nos primeiros 5 minutos (p<0,01), 2,45 ± 
1,03°C aos 10 minutos e 4,45 ± 1,36°C após 1 hora (p<0,01). A diferença 
entre as temperaturas cerebral sistêmica  foi 4,57 ± 0,87°C (p<0,01). As 
temperaturas centrais (retal, esofágica e da artéria pulmonar), assim como a 
hemodinâmica encefálica e sistêmica, mantiveram-se estáveis durante o 
procedimento. Houve diminuição significativa da PbtO2, concomitantemente 

ao decréscimo da temperatura encefálica. CONCLUSÕES: A indução de 

hipotermia encefálica exclusiva é possível através de resfriamento 
nasofaríngeo associado a medidas de preservação da temperatura 
sistêmica. O resfriamento encefálico exclusivo não influencia as funções 
hemodinâmicas sistêmicas e encefálicas, contudo reduz significativamente a 
PbtO2. 
  
 
Descritores:  1.Hipotermia induzida/métodos  2.Nasofaringe  3.Cavidade 
nasal  4.Suínos  5.Experimentação animal  6.Desenho de equipamento  
7.Monitorização fisiológica  8.Ultrassonografia Doppler transcraniana  9.Nível 
de oxigênio  10.Lesões encefálicas   



 
 

 
 

ABSTRACT 

Paiva BL. New method of exclusive brain hypothermia by means of 
nasopharyngeal cooling: swine experimental study [thesis]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; (Brasil), 2014. 

INTRODUCTION: Relevant evidences for the use of therapeutic hypothermia 
derive from studies using whole body cooling methods. These methods can 
lead to serious complications. To avoid such complications, selective brain 
cooling methods were developed. The objective of this study was: 1) to verify 
the feasibility of exclusive brain hypothermia by means of nasopharyngeal 
cooling along with measures of systemic temperature preservation in an 
experimental swine model, and 2) to investigate the influence of the exclusive 
brain cooling on cerebral and systemic hemodynamics as well as on cerebral 
oxygenation. METHODS: Ten hybrid swine underwent nasopharyngeal 
cooling for 60 minutes, followed by spontaneous rewarming. A number of 
physiological variables were monitored: arterial blood pressure, cardiac 
output, temperature in the right and left cerebral hemispheres, pressure of 
brain tissue O2, cerebral blood flow velocities, resistance index, and 
pulsatility index. RESULTS: Nasopharyngeal cooling was associated with 
decrease in brain temperature, which was more significant in the left cerebral 
hemisphere (p<0,01). There was a reduction of 1.47 ± 0.86°C in the first 5 
minutes (p <0.01), 2.45 ± 1.03°C within 10 min, and 4.45 ± 1.36°C after 1 
hour (p <0.01). The brain–core gradient was 4.57 ± 0.87°C (p<0,001). Rectal, 
esophageal, and pulmonary artery temperatures, as well as brain and 
systemic hemodynamics, remained stable during the procedure. PbtO2 
values significantly decreased following the brain cooling. CONCLUSION: 
Achievement of exclusive brain hypothermia is feasible by means of 
nasopharyngeal cooling associated with measures of systemic temperature 
preservation. Selective brain cooling does not influence both systemic and 
cerebral hemodynamics, except PbtO2, which decreased significantly. 
 
 
Descriptors:  1.Hypothermia, induced/methods  2.Nasopharynx  3.Nasal 
cavity  4.Swine  5.Animal experimentation  6.Equipment design  
7.Physiological monitoring  8.Transcranial Doppler ultrasonography  9.Level 
oxygen  10.Brain injury. 
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1. INTRODUÇÃO 

A hipotermia terapêutica (HT) é considerada, na atualidade, uma 

terapia neuroprotetora eficaz. Sua aplicação está indicada nas diretrizes da 

American Heart Association1 e nas revisões sistemáticas de The Cochrane 

Collaboration2 para doentes que permanecem comatosos após reversão de 

parada cardiorrespiratória (PCR). Condições clínicas como acidente vascular 

encefálico (AVE)3 e traumatismo cranioencefálico (TCE)4 podem beneficiar-

se dessa terapia, contudo sua recomendação ainda é motivo de 

controvérsia. 

A HT foi inicialmente induzida através de métodos que diminuem a 

temperatura de todo o corpo, denominados métodos de resfriamento 

sistêmico. A redução da temperatura corpórea promove a proteção 

encefálica, porém pode produzir complicações sistêmicas graves5–8; 

portanto, o resfriamento terapêutico deveria, idealmente, ocorrer somente no 

encéfalo (hipotermia encefálica exclusiva). 

Para evitar os efeitos deletérios do resfriamento corpóreo, métodos de 

resfriamento encefálico seletivo têm sido desenvolvidos. Entre os mais 

promissores para o uso em seres humanos, aqueles que induzem o 

resfriamento da região nasofaríngea possibilitam hipotermia encefálica 

efetiva9–12 e são pouco invasivos. 

Até o momento, nenhum dos métodos nasofaríngeos foi capaz de 

alcançar a hipotermia encefálica exclusiva. Apesar de sua eficácia na 

promoção do resfriamento encefálico, ainda se observam reduções da 

temperatura corporal de até 2,5 graus Celsius13, o que pode ocasionar 
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efeitos deletérios sistêmicos. A necessidade de desenvolver métodos 

capazes de resfriar mais seletivamente o encéfalo justifica esta tese de 

doutorado.  
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2. OBJETIVOS 

 Verificar viabilidade de indução de hipotermia encefálica exclusiva 

utilizando um novo dispositivo de resfriamento nasofaríngeo, associado a um 

sistema de preservação da temperatura sistêmica. 

 Investigar os efeitos da hipotermia encefálica exclusiva nas variáveis 

fisiológicas sistêmicas e encefálicas. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Aspectos gerais e históricos 

HT é um método de tratamento amplamente indicado para promover 

neuroproteção. De acordo com a intensidade do resfriamento corpóreo, 

quatro níveis de temperatura-alvo podem ser almejados: 35 a 32°C 

(hipotermia leve), 32 a 28°C (hipotermia moderada), 28 a 20°C (hipotermia 

acentuada) e inferior a 20°C (hipotermia profunda)14.  

A HT pode ser seletiva ou não seletiva. A hipotermia não seletiva, 

denominada sistêmica ou corpórea, é induzida através de resfriamento em 

todo o corpo, com consequente resfriamento do sistema nervoso central. O 

resfriamento sistêmico pode ocasionar complicações graves15–18. Por esta 

razão, a hipotermia seletiva tem sido pesquisada com propósito de resfriar 

preferencialmente o encéfalo.  

Na antiguidade, entre os egípcios, romanos e gregos, a hipotermia era 

utilizada com finalidade terapêutica19–21, principalmente para controlar 

hemorragias. Durante as batalhas napoleônicas, um cirurgião francês, o 

barão Dominique Jean Larrey (1766-1842), notou que os soldados feridos e 

com hipotermia, que eram aquecidos próximos a fogueiras, apresentavam 

menor chance de sobrevivência, em comparação com aqueles que 

permaneciam com baixas temperaturas corpóreas22, longe das fogueiras.  

As publicações dos anos de 1940 mencionavam a utilização da 

hipotermia no traumatismo cranioencefálico (TCE)23. Nos anos 50, a 

hipotermia com objetivo de proteção do sistema nervoso foi empregada 
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durante cirurgias cardíacas24,25 e de aorta26,27, nas quais havia necessidade 

de parada circulatória completa.  

Os primeiros ensaios clínicos, com número limitado de doentes, foram 

iniciados nos anos 6028,29. A maioria dos estudos induziram temperaturas 

corpóreas abaixo de 30°C e, consequentemente, obtiveram resultados 

desapontadores devido aos efeitos adversos graves. Novos ensaios clínicos 

passaram a ser desencorajados. No entanto, neste período, experimentos 

em animais demonstraram que temperaturas-alvo entre 32 e 35°C 

causavam efeitos colaterais mais amenos e controláveis30–33. 

Um caso de acidente durante prática de esqui apresentou grande 

repercussão pública34 e reascendeu as discussões acerca do uso 

terapêutico da hipotermia. Em 1999, a médica sueca Anna E. J. Bågenholm 

caiu em um lago parcialmente congelado e permaneceu submersa por 80 

minutos. Ela foi resgatada em PCR e reanimada durante 40 minutos. 

Surpreendentemente, ela sobreviveu ao acidente com poucas sequelas 

neurológicas. O desfecho neurológico positivo desse episódio foi atribuído à 

hipotermia corpórea. Este caso trouxe novas motivações para a pesquisa 

neste campo em seres humanos.  

Em 2002, dois estudos clínicos, controlados e randomizados, sobre o 

papel da HT após PCR foram publicados na revista The New England 

Journal of Medicine e demonstraram resultados de sobrevida 

animadores35,36. Pela primeira vez, a comunidade científica havia se 

convencido de que os benefícios da hipotermia poderiam transpor às suas 

potenciais complicações. Uma metanálise publicada por Collaborative Group 
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on Induced Hypothermia for Neuroprotection After Cardiac Arrest, em 2005, 

confirmou os resultados positivos da HT37. As principais associações 

médicas mundiais passaram a recomendar a HT nos doentes que 

sobrevivem após PCR1,38–40. Revisões sistemáticas mais recentes mantêm a 

indicação da HT na PCR2,41. Apesar disso, a HT ainda é pouco conhecida e, 

portanto, indicada de modo inconsistente em vários países. Outras 

patologias neurológicas agudas como o TCE passaram a ser tratadas com 

hipotermia.  

3.2. Influência da hipotermia nos processos metabólicos 

celulares e nos mecanismos de lesão neuronal  

A isquemia tecidual decorrente da diminuição de oferta de O2 e 

nutrientes pode provocar lesão neuronal, que pode ser atenuada com a HT. 

Diversos mecanismos bioquímicos causam lesão neuronal e podem ser 

prevenidos ou atenuados42.  

Considerando os diferentes tecidos animais, o tecido nervoso 

caracteriza-se por grande vulnerabilidade à isquemia e hipóxia devido à sua 

alta taxa de metabolismo aeróbico e baixa tolerância à anaerobiose43. A 

redução da taxa metabólica neuronal, induzida pela hipotermia, diminui o 

consumo celular de glicose e O2 e mantém a vitalidade celular por tempo 

mais prolongado44. Estima-se redução de 5% a 7% na taxa de metabolismo 

neuronal para cada grau Celsius de decréscimo da temperatura tecidual45,46. 

Atribui-se a neuroproteção promovida pela HT à diminuição da atividade 

metabólica celular, contudo outros mecanismos de proteção celular devem 

ser considerados. 
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Durante a isquemia tecidual, as reservas de fosfato de alta energia são 

rapidamente consumidas, o que acomete os processos bioquímicos 

intracelulares. Como consequência, múltiplas cascatas de lesão celular são 

deflagradas e, se não forem revertidas a tempo, culminam em morte celular. 

Nesse processo, ressalta-se o comprometimento da homeostase iônica que 

é caracterizado por influxo de Ca++ para o compartimento intracelular e 

produção excessiva de radicais livres47,48. O aumento da concentração de 

Ca++ no interior das células e o acúmulo de glutamato tecidual provocam 

descargas elétricas excitatórias anormais nos neurônios. Os íons Ca++ 

favorecem a liberação de citocromo C que, por sua vez, leva à ativação da 

caspase 9, determinando o mecanismo de apoptose celular49. 

Concomitantemente, respostas inflamatórias e imunológicas à isquemia são 

deflagradas e provocam disfunção da barreira hematoencefálica, aumento 

da permeabilidade microcirculatória50, edema51,52, infiltração tecidual de 

leucócitos, fagocitose de células ou matrizes celulares desvitalizadas, 

síntese de produtos tóxicos, ampliação adicional do dano tecidual e 

tumefação tecidual. Mediadores pró-inflamatórios como o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-a, do inglês, tissue necrosis factor alpha) e a interleucina 1 

(IL-1) são liberados por astrócitos, micróglia e células endoteliais, mesmo 

com a reperfusão sanguínea tecidual. Esses efeitos podem persistir até 

cinco dias pós-reperfusão tecidual53. 

A hipotermia promove: 1) preservação de fosfatos de alta energia, 2) 

redução do acúmulo de metabólitos tóxicos54–56, 3) melhora da homeostase 

iônica, 4) inibição da ativação da caspase 957–59, 5) bloqueio do influxo de 
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cálcio, 6) prevenção do acúmulo de glutamato47,60,61, 7) redução dos 

processos neuroexcitatórios47,48,53,60–68, 8) menor acúmulo de radicais livres 

(que permite maior suficiência dos mecanismos endógenos 

antioxidantes)47,48 e 9) atenuação da disfunção mitocondrial69. Por 

conseguinte, a hipotermia previne o agravamento do processo de apoptose 

celular58. 

A hipotermia também minora a reação inflamatória induzida pela 

isquemia70,71 e ameniza as lesões causadas pela reperfusão sanguínea 

tecidual64,65. Neste contexto, ressalta-se a diminuição da produção de óxido 

nítrico, um agente-chave no desenvolvimento de lesão tecidual pós-

isquêmica53 e preservação da integridade da barreira hematoencefálica51,52 

com consequente atenuação da tumefação tecidual. 

A HT tornou-se um dos tratamentos mais promissores para prevenção 

de lesões encefálicas isquêmicas pois atua efetivamente e simultaneamente 

em diversos mecanismos bioquímicos de lesão tecidual.  

3.3. Aplicações clínicas da HT  

3.3.1. Pós-PCR 

A HT é recomendada no período pós-PCR, em doentes que evoluíram 

com restauração cardiocirculatória dentro de 60 minutos, sem recuperação 

neurológica satisfatória.  

A utilização da HT no período pós-ressuscitação de PCR causada por 

taquicardia ou fibrilação ventricular baseia-se em diversos estudos clínicos 

não randomizados8,72–76, dois estudos clínicos controlados e 
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randomizados35,36 e duas metanálises2,41. A PCR decorrente de assistolia 

apresenta prognóstico clínico mais desfavorável, em relação às outras 

modalidades de PCR, e a evidência da eficácia da HT nesse contexto é 

pouco consistente6,77.  

Nielsen et al. (2013) avaliaram a HT com resfriamento sistêmico a 33°C 

e a 36°C e mostraram que a hipotermia mais intensa não proporciona 

benefício adicional78. Este resultado pode ser atribuído ao tempo reduzido 

da HT (36 horas), que pode ser insuficiente para proteger o sistema nervoso 

de lesões secundárias pós-PCR. 

A HT deve ser rapidamente iniciada em doentes com PCR, uma vez 

que a instituição precoce da HT, ainda durante a ressuscitação 

cardiopulmonar, parece aumentar a probabilidade de reversão da PCR, 

assim como de sobrevida dos doentes79–81.  

3.3.2. Traumatismo cranioencefálico  

A HT é empregada no TCE grave com propósito de promover 

neuroproteção82,83 e controlar a hipertensão intracraniana (HIC)82–86. Dois 

protocolos de HT podem ser aplicados: 1) hipotermia com duração 

preestabelecida de até 48 horas (protocolo de curto prazo) ou 2) hipotermia 

com duração superior a 48 horas e/ou até normalização da pressão 

intracraniana (protocolo de longo prazo, que pode ser guiado por meta 

terapêutica). 

Fox et al.4, em 2010, publicaram uma revisão sistemática com 

metanálise que incluiu 12 ensaios clínicos, randomizados e controlados, 

totalizando 1327 participantes. Oito destes estudos utilizaram o protocolo de 
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longo prazo (guiado ou não por meta terapêutica), enquanto 4 estudos, 

protocolo de curto prazo. Estudos que empregaram protocolo de longo 

prazo, guiado ou não por meta terapêutica, revelaram diminuição da 

mortalidade (RR 0,62; IC 95%; 0,51-0,76) e melhora do desfecho 

neurológico (RR 1,68; IC 95%; 1,44-1,96) dos doentes submetidos à HT. Em 

termos de mortalidade, a redução do risco absoluto foi 16% (IC 95%; 10%-

22%), com número necessário para tratar (NNT) de 7 (IC 95%; 4,5-10). Em 

relação à melhora do desfecho neurológico, a redução do risco absoluto foi 

26% (IC 95%; 19%-33%), correspondendo a NNT de 4 (IC 95%; 3,0-5,3). 

Não foi possível demonstrar benefício da HT de curto prazo (≤48 horas) no 

tocante à mortalidade (RR 0,98; IC 95%; 0,75-1,30) e desfecho neurológico 

(RR 1,31; IC 95%; 0,94-1,83) (Figura 1). Apesar da heterogeneidade dos 

estudos e de seus resultados, esta metanálise consolidou os benefícios da 

HT na mortalidade e desfecho neurológico dos doentes com TCE grave 

(escore ≤ 8 na escala de coma de Glasgow). Recomenda-se que 

independentemente dos valores iniciais da PIC, deve-se instituir 

precocemente uma hipotermia leve ou moderada (34°C a 32°C), com 

duração de pelo menos 72 horas (de longo prazo) e/ou até a normalização 

da pressão intracraniana (PIC). É possível que benefícios adicionais possam 

ser obtidos quando da instituição ultra precoce da HT, ainda na fase pré-

hospitalar ou na sala de admissão hospitalar4.  

A eficácia da HT no controle da HIC foi sugerida por vários autores82–86, 

no entanto, não se estabeleceu relação entre o controle da HIC e o aumento 

de sobrevida dos doentes com TCE grave. 
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Figura 1. Comparação dos riscos relativos de mortalidade dos ensaios clínicos que 

utilizaram resfriamento sistêmico de curto e longo prazo.  

FONTE: Fox et al. CJEM 2010;12:355–64 (reprodução autorizada).  
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3.3.3. Outras indicações 

3.3.3.1. Acidente vascular encefálico isquêmico 

(AVEi) 

Estudos observacionais indicaram que doentes com AVEi e 

temperatura corpórea mais elevada apresentam pior desfecho neurológico87; 

portanto, na rotina de atendimento clínico destes doentes, sugere-se que a 

hipertermia deva ser evitada. Por outro lado, resultados obtidos por estudos 

pré-clínicos, em modelos experimentais, sugerem que a HT é um tratamento 

neuroprotetor promissor para o AVEi88, embora seu papel não esteja 

estabelecido nesta condição. A hipotermia apresenta efeito biológico limitado 

na região central do tecido infartado, contudo atua em região de penumbra 

isquêmica, modulando os processos bioquímicos de lesão e morte celular. A 

redução acentuada da atividade metabólica em região de penumbra 

isquêmica através da HT pode evitar lesões celulares secundárias6.  

A HT indicada para o AVEi foi avaliada por casuísticas com amostras 

pequenas, as quais sugeriram que este procedimento é seguro e viável89. A 

indução da hipotermia moderada pode auxiliar a controlar a HIC causada por 

infarto isquêmico maligno do território da artéria cerebral média e, 

consequentemente, melhorar o resultado clínico dos pacientes90,91. É 

possível também associar a HT com a hemicraniectomia descompressiva 

nos doentes que evoluem com infarto maligno do território da artéria cerebral 

média. Estudo prospectivo e randomizado, conduzido por Els et al.92, avaliou 

25 doentes que apresentavam infarto isquêmico agudo acometendo mais de 

2/3 de um hemisfério cerebral. Seis meses depois, utilizando a escala de 
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AVE do National Institutes of Health dos EUA, a comparação entre o grupo 

submetido à descompressão cirúrgica isolada e aquele tratado com 

descompressão cirúrgica e HT moderada revelou tendência de resultado 

neurológico mais favorável no grupo submetido à combinação de ambos os 

procedimentos (hemicraniectomia e hipotermia), embora não se tenha 

alcançado significância estatística. 

3.3.3.2.  Hemorragia subaracnóidea (HSA) 

HSA causada por aneurisma intracraniano é uma condição clínica 

potencialmente grave. Doentes com HSA, vasoespasmo grave, isquemia 

encefálica e HIC refratária apresentam mortalidade de 95% e sequelas 

neurológicas de 100%93,94. 

A hipertermia (ou febre) constitui complicação da HSA, podendo 

acometer a maioria desses doentes, em especial, os casos graves 

associados à hemorragia intraventricular95. É considerada fator 

independente de desfecho clínico desfavorável96; consequentemente, deve-

se controlar a febre nestes doentes, mesmo na ausência de focos 

infecciosos97. 

A HT pode ser indicada para o controle da HIC refratária a medidas 

usuais. Em uma casuística de 441 doentes com HSA, Seule et al.98 

verificaram que 100 doentes (22%) desenvolveram HIC ou vasoespasmo 

encefálico refratários ao tratamento convencional. Destes, 13 doentes 

receberam isoladamente HT e 87 doentes, HT associada a barbitúrico. 

Noventa dos 100 doentes foram avaliados após um ano, de acordo com 

Glasgow Outcome Scale (GOS): 32 evoluíram com pontuação 4 ou 5 
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(desfecho favorável), 14 com pontuação 3 (com sequela grave), 1 

apresentou pontuação 2 (em estado vegetativo) e 43 com pontuação 1 

(óbito).  

O tratamento de vasoespasmo encefálico com HT pode ser benéfico98. 

Em modelo experimental de HSA em ratos, Piepgras et al.99 demonstraram 

que a hipotermia moderada pode atenuar o processo de lesão encefálica, 

avaliada por ressonância magnética com coeficiente de difusão aparente, se 

iniciada até 60 minutos do início da isquemia encefálica. Thomé et al.100 

mostraram, igualmente em ratos, que a isquemia encefálica relacionada à 

hipoperfusão sanguínea secundária à HIC pode ser minimizada com HT. 

3.3.3.3.  Hipotermia intraoperatória 

Nos anos de 1950, Bigelow et al. pesquisaram, em modelo 

experimental, o papel da hipotermia durante cirurgia cardíaca24,25. 

Atualmente, a técnica de hipotermia intraoperatória pode ser empregada nas 

cirurgias neurológicas101,102, cardíacas103 e dos grandes vasos104,105 com 

intuito de promover proteção dos órgãos, principalmente do encéfalo e da 

medula espinal, durante oclusões arteriais e parada circulatória total. A 

diferença marcante entre hipotermia intraoperatória e HT aplicada nas 

demais condições (pós-PCR, TCE e etc.) é que, na primeira, a hipotermia 

pode ser iniciada antes do insulto tecidual e mantida durante e após deste, o 

que proporciona melhor proteção tecidual. 
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3.3.3.3.1. Neurocirurgia 

A indicação de hipotermia durante cirurgia de aneurismas 

intracranianos não está consolidada no momento. Revisão sistemática 

realizada por Zhao et al. (2012) não conseguiu demonstrar superioridade da 

hipotermia intraoperatória leve sobre a normotermia nas cirurgias de 

aneurismas intracranianos101. Por outro lado, revisão sistemática publicada 

por The Cochrane Collaboration102 sugeriu que a hipotermia durante 

cirurgias de aneurisma intracraniano pode evitar a morte ou promover menor 

dependência nas atividades da vida diária. Novos estudos devem ser 

conduzidos para definir o papel da HT neste contexto médico. 

3.3.3.3.2. Cirurgia dos grandes vasos e proteção 

medular 

A hipotermia intraoperatória pode ser indicada para proteger a medula 

espinal durante cirurgia de aorta. É conhecido que déficits neurológicos 

associados a esse procedimento ocorrem em 5% a 40% dos doentes, 

dependendo da duração da interrupção sanguínea e da porção da aorta 

submetida à operação6. A hipotermia proporciona maior tempo de tolerância 

da medula espinal à isquemia106. Modelos experimentais revelaram que o 

tempo de interrupção sanguínea na aorta, necessário para provocar 

comprometimento da medula espinal, aumentou duas a três vezes nos 

animais submetidos à hipotermia leve107,108. Dois métodos de resfriamento 

da medula espinal podem ser usados durante a cirurgia de aneurisma de 

aorta toracoabdominal: o resfriamento regional109 e o resfriamento sistêmico 
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através da circulação extracorpórea104,105. Frank et al. reportaram ausência 

de complicações neurológicas em uma casuística de 20 doentes submetidos 

a resfriamento sistêmico a 30ºC durante cirurgia de aneurisma 

toracoabdominal110. Cambria et al.109 avaliaram 70 doentes submetidos a 

resfriamento epidural para proteção medular durante cirurgia de aneurisma 

de aorta toracoabdominal e relataram incidência mais baixa de déficit 

neurológico nestes doentes (2,9%) em comparação com dados de controle 

histórico (23%). Apesar de amplamente empregada nas cirurgias do arco 

aórtico, não há trabalhos com qualidade metodológica apropriada sobre este 

assunto. 

3.3.3.3.3. Cirurgia cardíaca 

Cerca de 30% a 80% dos doentes submetidos à cirurgia cardíaca com 

circulação extracorpórea apresentam déficit cognitivo no primeiro mês após 

operação; ulteriormente, 30% dos doentes persistem com déficit 

cognitivo111,112. A causa presumida desta complicação é atribuída às lesões 

encefálicas isquêmicas associadas às anormalidades circulatórias e 

embolias encefálicas. Estudo randomizado e controlado, conduzido por 

Nathan et al., investigou os efeitos do resfriamento corpóreo durante e após 

cirurgia da artéria coronária com bypass cardiopulmonar103 e revelou menor 

incidência de déficit cognitivo nos doentes submetidos à hipotermia (48%) 

versus indivíduos saudáveis (62%), após uma semana da cirurgia. A análise 

destes doentes após 5 anos revelou benefício mais modesto do uso da 

hipotermia113. Revisão sistemática114 não demonstrou vantagem da 

hipotermia na prevenção de complicações neurológicas nos doentes 
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submetidos à cirurgia de bypass da artéria coronária. Apesar da redução da 

taxa de acidente vascular encefálico nestes doentes, observou-se elevação 

da mortalidade associada a complicações decorrentes da hipotermia 

intraoperatória.  

3.4. Complicações associadas à hipotermia corpórea 

A hipotermia corpórea pode causar complicações sistêmicas nas 

esferas metabólicas, hidroeletrolíticas, circulatórias, infecciosas e da 

coagulação sanguínea, o que podem reduzir o benefício do procedimento15–

18.  

Em termos metabólicos e hidroeletrolíticos, a hipotermia corpórea 

reduz a liberação de insulina no pâncreas e a sensibilidade dos receptores 

de insulina. Ambos os efeitos provocam hiperglicemia, que é deletéria a 

pacientes neurológicos57. A função tubular renal é afetada, levando à perda 

de eletrólitos como potássio, magnésio e fosfato115 e, consequentemente, 

risco de arritmia cardíaca116,117; a hipomagnesemia pode, isoladamente, ter 

associação com desfecho neurológico desfavorável116,117 enquanto, a 

hipofosfatemia, com risco de infecção118. Convém ressaltar que o 

reaquecimento corporal acresce o risco de hipercalemia devido à liberação 

do potássio acumulado no compartimento intracelular durante hipotermia119. 

A hipotermia estimula, também, diurese através do mecanismo do peptídeo 

natriurético atrial120.  

Quanto aos aspectos hemodinâmicos, a hipotermia corpórea pode 

associar-se à redução da frequência e do débito cardíaco8,36,121,122. A PA 

permanece, em geral, estável durante a hipotermia leve36,122, podendo, em 
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alguns indivíduos, elevar-se devido ao aumento da resistência vascular 

periférica123, ou, reduzir-se, conforme observada em alguns pacientes 

submetidos à hipotermia profunda122. A contratilidade miocárdica tende a 

elevar-se possivelmente devido à hipersensibilidade miocárdica ao cálcio121. 

Em vista das informações apresentadas, as respostas dos pacientes 

hipotérmicos às drogas podem ser diferentes daquelas observadas nos 

pacientes normotérmicos; portanto, drogas vasoativas devem ser indicadas 

somente em condição de hipotensão arterial significativa124 e a utilização de 

marca-passos para normalizar a FC deve ser evitada125.  

A hipotermia reduz a migração leucocitária, a fagocitose e a síntese de 

citocinas proinflamatórias119, o que elevam o risco de infecção respiratória, 

dentre outras126. Temperaturas sistêmicas <34ºC também podem causar 

distúrbios da coagulação sanguínea ao diminuir as atividades enzimáticas e 

plaquetárias, e, consequentemente, complicações hemorrágicas nos 

doentes politraumatizados127,128. 

3.5. Cuidados na implementação da hipotermia terapêutica 

A instituição da HT requer cuidados para otimizar os benefícios e evitar 

as complicações. Os sensores dos termômetros devem ser posicionados na 

luz do reto, esôfago ou bexiga. Não se recomenda a mensuração da 

temperatura axilar devido à vasoconstricção cutânea ocasionada pelo 

resfriamento (a temperatura axilar pode diferir da central em até 2°C)129–131.  

Durante a hipotermia, os pacientes devem ser monitorados em 

unidades de terapia intensiva para identificar precocemente as possíveis 

complicações dessa terapia. A monitoração da pressão sanguínea arterial 
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com método invasivo (PAi), associada a estimativas do índice cardíaco (IC) 

e da variação do volume sistólico (VVS), auxiliam a detecção de 

complicações cardiocirculatórias132.  

A monitorização neurológica e do nível de sedação tem igual 

importância nos doentes com lesão encefálica aguda133. Estes dados são 

úteis para distinguir os diferentes estados da consciência134. A monitoração 

de gases corpóreos como O2 e CO2 possibilita adequação ventilatória de 

cada doente. 

A HT deve ser iniciada precocemente com intuito de favorecer proteção 

encefálica e resultados satisfatórios; retardo na sua indicação leva a 

resultados negativos135,136. Contudo, em algumas situações clínicas, os 

benefícios neuroprotetores da HT podem ser observados em até oito horas 

do início do evento isquêmico encefálico137–139.  

A execução da terapia de hipotermia compreende duas etapas: a fase 

de indução e de manutenção da hipotermia. A fase de indução refere-se ao 

intervalo de tempo entre a instalação do sistema de resfriamento corpóreo e 

a constatação da redução da temperatura do paciente. A fase de 

manutenção compreende o momento em que a temperatura-alvo é atingida 

e o período em que a temperatura corpórea é mantida dentro da faixa 

planejada. Algumas técnicas são mais apropriadas para indução da 

hipotermia e, outras, para manutenção da temperatura do doente. Sistemas 

que provocam rápido decaimento da temperatura corpórea são mais 

adequados para indução da HT. Esses métodos tendem a resfriar o 

organismo para valores de temperatura inferiores aos valores planejados 
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como, por exemplo, o método de infusão venosa de soluções resfriadas. 

Para a manutenção da hipotermia, o sistema deve possuir um mecanismo 

automático de controle térmico, o qual aciona ou desliga o sistema, 

conforme necessidade. Em geral, são sistemas pouco efetivos para a 

indução do resfriamento corporal devido à sua ação gradual e controlada.  

O reaquecimento corpóreo é parte integrante do planejamento da HT e 

deve ser lento, obedecendo a velocidades entre 0,5 e 1°C por hora126, para 

evitar complicações.  

3.6. Técnicas de hipotermia terapêutica 

A HT pode ser seletiva ou não seletiva. A HT seletiva consiste no 

resfriamento de um órgão (como o encéfalo) ou de um conjunto de órgãos. A 

HT não seletiva, conhecida como hipotermia sistêmica, convencional ou 

corpórea, caracteriza-se por resfriamento de todo o corpo, incluindo o 

encéfalo. A maioria dos estudos que fundamenta as indicações de HT em 

seres humanos empregou métodos de HT sistêmica.  

Os métodos de HT seletiva, desenvolvidos mais recentemente, 

resfriam preferencialmente o encéfalo. A pesquisa desses métodos proveio 

da necessidade de evitar as complicações ocasionadas pelo resfriamento 

sistêmico.  

3.6.1. Métodos de HT não seletiva  

A técnica tradicional de indução da hipotermia corpórea fundamenta-se 

no mecanismo de resfriamento da superfície cutânea23 e foi aplicada nos 

principais estudos que comprovaram os benefícios clínicos da HT35,36. Um 
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dos ensaios clínicos, realizado na Austrália36, utilizou bolsas geladas na 

superfície cutânea de doentes no período pós-PCR. Outro estudo, conduzido 

na Europa35, empregou mantas térmicas com convecção de ar frio. Estas 

técnicas permitem velocidade de resfriamento em torno de 0,6°C por hora a 

0,9°C por hora35,36. Em um sistema baseado na imersão do paciente em 

líquido gelado (Figura 2), a velocidade de resfriamento é, em média, 1°C por 

hora140; no entanto, mais da metade dos casos atingiu temperaturas 

indesejadas (<32oC).  

 

Figura 2. Sistema de resfriamento de superfície corpórea baseado na técnica de imersão do 
doente em líquido gelado. 

FONTE: http://www.life-recovery.com. 

A infusão de solução fisiológica77 ou de Ringer com lactato141 a 4°C é 

um método de HT bastante estudado. Ensaio clínico demonstrou que essa 

intervenção, de baixo custo e de aplicação imediata, diminui a temperatura 

corpórea em 2°C a 4°C na dose de 40 ml/kg e pode ser considerada o 

principal método de indução de hipotermia, todavia sua efetividade na 

manutenção da temperatura corpórea é limitada142, sendo necessário 

combiná-la com outros métodos.  
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HT não seletiva promovida por sistemas de controle automático da 

temperatura-alvo pode amenizar riscos de resfriamento não controlado. O 

dispositivo que realiza trocas de calor por meio de placas aderidas à pele, 

utilizando-se gel hidrofílico para melhorar o contato entre as partes, encobre 

aproximadamente 40% da superfície corporal. Este sistema emprega o 

princípio da circulação de água gelada no interior das placas; a temperatura 

da água é continuamente ajustada considerando a temperatura corporal na 

faixa preestabelecida. Esta técnica é usualmente bem tolerada e apresenta 

baixo risco de complicações cutâneas, embora graves quando presentes143 

(Figura 3).   

 

Figura 3. Sistema de resfriamento de superfície corpórea por meio de contato entre a pele 
do doente e placas esfriadoras que funcionam com circulação de água gelada no seu 
interior. 

FONTE: http://www.medivance.com. 

Os trajes que induzem resfriamento não seletivo da superfície corpórea 

não apresentam contato muito eficaz com a pele, pois não utilizam gel. 

Esses trajes também baseiam-se no mecanismo de circulação de água 
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gelada em seu interior, regulado de acordo com a temperatura sistêmica 

almejada (Figura 4,Figura 5 e Figura 6). 

 

Figura 4. Sistema de resfriamento de superfície corpórea através de trajes, nos quais circula 
água gelada no seu interior.  

FONTE: http://www.cszmedical.com. 

 

Figura 5. Sistema de resfriamento de superfície corpórea por meio do uso de trajes com 

circulação de água gelada no seu interior (traje com outro formato) 

FONTE: http://www.mtre.com. 
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Figura 6. Sistema de resfriamento de superfície corpórea utilizando placas esfriadoras 
aderidas à pele e circulação de água gelada no interior das placas.  

FONTE: http://www.newscenter.philips.com. 

Ao invés das placas de contato ou trajes, colchões que utilizam 

mecanismo de circulação de água fria podem igualmente induzir 

resfriamento sistêmico, com a vantagem de instalação mais simples144 

(Figura 7). 
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Figura 7. Sistema de resfriamento de superfície corpórea através de colchões com 

circulação de água gelada no seu interior. 

FONTE: http://www.newmedical.com.au 

Os sistemas intravasculares de resfriamento sanguíneo são eficazes 

para induzir e manter a hipotermia corpórea145–148. Um dos sistemas é 

composto por cateteres com balonetes, nos quais circulam soluções 

resfriadas (Figura 8). Esses cateteres são posicionados em veias de grande 
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calibre como as veias subclávias e jugulares internas e podem ser utilizados 

para infusão de medicamentos. Outro sistema intravascular de resfriamento 

sanguíneo utiliza um cateter metálico (no qual circula um liquido resfriado) 

que é posicionado na veia cava inferior através de punção da veia femoral 

(Figura 9). Diferentemente do sistema descrito anteriormente, não pode ser 

utilizado como cateter venoso central, o que exige punção venosa central 

adicional149–151. 

 

Figura 8. Sistema intravascular de resfriamento sanguíneo. Os cateteres intravasculares 
possuem balonetes, nos quais circulam soluções resfriadas em seu interior.  

FONTE: https://www.zoll.com. 

 

https://www.zoll.com/
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Figura 9. Sistema de resfriamento corpóreo através de cateteres intravasculares com 
superfície texturizada e circulação de solução resfriada em seu interior.  

FONTE: http://www.healthcare.philips.com 

A velocidade de resfriamento corpóreo, promovida pelos sistemas 

intravasculares de arrefecimento sanguíneo, é de 0,5°C/hora a 

1°C/hora145,151; esta velocidade dificulta sua utilização na indução da HT.  

As limitações dos cateteres intravasculares de resfriamento sanguíneo 

referem-se às complicações inerentes ao uso de cateteres venosos centrais, 

como infecção no local da sua punção152, acidentes de punção e trombose 

do cateter e/ou da veia puncionada153. Sistemas que utilizam cateteres 

metálicos e de maior calibre podem apresentar risco mais elevado de 

trombose venosa. Local de entrada dos cateteres em região inguinal 

aumenta o risco de dobra e deslocamento destes às modificações da 
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posição dos pacientes. Semelhantemente aos sistemas de resfriamento da 

superfície cutânea, os custos dos sistemas intravasculares são elevados154–

156.  

Outros métodos podem induzir a HT tais como instilação de soro 

gelado na cavidade gástrica e/ou vesical e sistemas de resfriamento 

extracorpóreo, entretanto são pouco utilizados devido aos riscos.  

Resfriamento de apenas 1 a 3°C da temperatura corpórea normal 

(hipotermia leve) pode causar consequências adversas graves5–8. Com 

intuito de evitar complicações do resfriamento sistêmico, métodos de 

hipotermia seletiva foram desenvolvidos. 

3.6.2. Métodos de HT seletiva 

As primeiras técnicas de resfriamento encefálico seletivo consistiam na 

aplicação de bolsas de gelo ou compressas geladas diretamente no couro 

cabeludo dos doentes157. Ainda com propósito de resfriar o crânio e, 

consequentemente, o encéfalo, foram desenvolvidos capacetes contendo no 

seu interior líquido com temperatura entre -35 e 4°C (Figura 10)158. Há 

sistemas que permitem resfriamento combinado da região craniana e 

cervical, possibilitando, também, resfriamento do sangue carotídeo (Figura 

11)159,160. Em um estudo no qual se monitorou a temperatura encefálica a 

0,8 cm da superfície cortical, os capacetes de resfriamento craniano 

reduziram a temperatura encefálica em 1,84ºC (0,9 a 2,4°C) na primeira hora 

pós-instalação. Temperatura encefálica inferior a 34°C foi alcançada após 

3,5 horas (2 a 6 horas). Hipotermia sistêmica (temperatura central < 36°C) 
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foi observada após 6,7 horas (1 a 12 horas). Complicações graves 

relacionadas à técnica não foram relatadas. 

 

Figura 10. Capacete com solução de glicerol gelada utilizado para resfriamento direto da 
superfície do couro cabeludo.  

FONTE: Hachimi-Idrissi et al. Resuscitation 2001;51:275–81 (reprodução autorizada). 
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Figura 11. Capacete de resfriamento cutâneo da região craniana e cervical. 

FONTE: Wang et al. J Neurosurg 2004;100:272–7 (reprodução autorizada) 

 

O resfriamento da cavidade nasal e faríngea propicia resfriamento dos 

ossos da base do crânio e, consequentemente, resfriamento encefálico. 

Hagioka et al.9 demonstraram que gotejamento continuado de líquido 

resfriado na orofaringe de ratos durante 10 minutos, associado à aspiração 

do excesso do líquido com bolas de algodão, reduziu a temperatura do 

hipocampo em 6ºC. 

Dois ensaios experimentais testaram o resfriamento nasofaríngeo 

através de dispositivos com funcionamento baseado na circulação de líquido 

gelado. Trübel et al.10 utilizaram, em ratos, prótese tubular de tygon, com 

local de entrada através da narina e saída pela cavidade oral, conectada a 

um sistema de fluxo contínuo de líquido a 4ºC. Covaciu et al.161 usaram 
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balões alocados na cavidade nasofaríngea de porcos e obtiveram 

resfriamento de 2,8ºC ± 0,6 em relação à temperatura basal. O método de 

resfriamento nasofaríngeo foi testado em voluntários humanos saudáveis 

com resultados divergentes162,163.  

Recentemente, desenvolveu-se um dispositivo intranasal que pulveriza 

gás inerte que refrigera as vias aéreas superiores (Figura 12). Estudo em 

ovelhas revelou que a temperatura intranasal chegou a 2ºC164. Em suínos, 

observou-se resfriamento encefálico de 4,5ºC da temperatura basal, contudo 

acompanhado de diminuição de 2ºC no reto13.  

 

Figura 12. Sistema de resfriamento nasofaríngeo através do gás perfluoroquímico.  

FONTE: http://www.benechill.com. 

Apesar dos estudos em seres humanos, ensaios clínicos ainda não 

definiram a segurança e a eficácia do resfriamento nasofaríngeo na indução 

da hipotermia encefálica seletiva165,166. Complicações relacionadas ao uso 

do cateter intranasal foram observadas em mais de 10% dos casos167; os 

eventos adversos mais frequentes na utilização desta técnica foram: 

descoloração nasal (11%), epistaxe (2%) e crio lesão tecidual (1%)165,166; 
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preservação da olfação foi observada em voluntários que não apresentaram 

lesão tecidual166. Até o momento, em modelos experimentais, nenhum dos 

métodos de resfriamento nasofaríngeo foi capaz de reduzir a temperatura 

encefálica, sem causar algum grau de resfriamento sistêmico (Figura 13). 

 

Figura 13. Resultado dos estudos de hipotermia encefálica em suínos através do 
resfriamento nasofaríngeo (Boller et al.) e da cavidade nasal (Covaciu et al.).  

Além dos métodos de resfriamento nasofaríngeo, técnicas mais 

invasivas de indução de hipotermia encefálica seletiva foram descritas, tais 

como a infusão de solução salina ou de sangue resfriados, por via venosa ou 

arterial. Em cães, a infusão de solução salina fria através de punção 

carotídea reduziu a temperatura encefálica para 15°C168. Grau semelhante 

de redução foi observado em cães após infusão de solução Ringer com 

lactato via artéria vertebral169. Avaliou-se, também, os efeitos de sangue 

autólogo resfriado, infundido através da artéria carótida comum de 

babuínos170; nesse procedimento, resfriou-se o sangue retirado da artéria 

femoral, o qual foi reinfundido através da artéria carótida interna; a 

temperatura encefálica alcançou 18 a 19°C. 
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A hipotermia encefálica seletiva foi também induzida através da técnica 

de fluxo sanguíneo reverso nas veias jugulares internas de ratos, em que se 

observou redução significativa da temperatura encefálica171. Nawid Khaladj 

et al.172 utilizaram essa técnica em suínos, associada a parada circulatória 

total, enquanto que Mats Allers et al.173 realizaram o procedimento sem 

parada circulatória total e evidenciaram redução efetiva da temperatura 

encefálica de 6°C em até 5 minutos. 

A técnica de hipotermia focal provoca resfriamento de uma área 

encefálica restrita e é utilizada em ratos através de um dispositivo metálico, 

na forma espiral, implantado abaixo do músculo temporal174. Notou-se 

decréscimo das temperaturas cortical e estriatal, adjacentes ao dispositivo 

implantado.  

3.7. Efeitos da hipotermia sobre o gás carbônico (CO2) 

O dióxido de carbono (CO2) é transportado pela corrente sanguínea 

como: (1) CO2 livre, dissolvido no plasma sanguíneo e, também, (2) em 

combinação química com água, na forma de íons bicarbonato ou com a 

hemoglobina (Hb). O CO2 dissolvido no plasma corresponde a apenas 7% 

do CO2 produzido nos tecidos e o restante é transportado nas suas formas 

combinadas: 23% do CO2 associados à Hb (carboxiemoglobina) e 70% na 

forma de íons bicarbonato175. A redução da temperatura corpórea desloca a 

curva de dissociação do CO2 / Hb para a esquerda e diminui sua afinidade 

com a Hb (31,32). Esse fenômeno leva a uma maior proporção de CO2 

dissolvido no plasma176 em relação ao CO2 ligado à Hb, sem haver 

modificação do conteúdo total de CO2. 
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A concentração sanguínea de CO2 ligada à Hb pode ser estimada 

através de equipamentos específicos. Em condição de hipotermia, duas 

técnicas de determinação da concentração de CO2 sanguíneo podem ser 

adotadas: 1) método pH stat que analisa amostras de sangue ainda resfriado 

e 2) método alpha stat que promove aquecimento da amostra de sangue até 

37ºC, antes de analisá-la. No primeiro (estratégia pH stat), as modificações 

da concentração de CO2 e pH decorrentes da hipotermia são detectadas. Há 

diminuição da pressão parcial de CO2 ligado à Hb do sangue arterial 

(PaCO2) e aumento do pH em decorrência do desvio da curva de 

dissociação do CO2/Hb para esquerda. A correção do PaCO2 eleva o 

conteúdo corpóreo total de CO2 e provoca dilatação microcirculatória e 

comprometimento autorregulatório encefálico176.  

Na estratégia alpha stat, a redução da PaCO2 que ocorre durante a 

hipotermia não é detectada, pois o aquecimento da amostra sanguínea 

previamente à análise177 leva à normalização da curva de dissociação do 

CO2/Hb e dos valores de PaCO2. Não se realiza correção da PaCO2 ou do 

pH; consequentemente, o conteúdo total de CO2, assim como o pH, 

permanece estável. 

3.8. Influência da HT na hemodinâmica encefálica 

Decréscimo de 10ºC na temperatura corpórea de porcos provoca 

declínio de 50% do FSE178 em decorrência da redução de taxa metabólica 

encefálica. Este efeito foi demonstrado tanto na hipotermia encefálica 

seletiva179 como na hipotermia encefálica associada à hipotermia 

sistêmica180–182.  
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Os ajustes do FSE em função do estado metabólico encefálico 

(acoplamento entre fluxo sanguíneo e metabolismo encefálico) e atividade 

funcional encefálica (acoplamento neurovascular) são realizados mediante 

dilatação e constrição da microcirculação encefálica. O CO2 é um potente 

dilatador microcirculatório encefálico e compromete a capacidade 

autorregulatória destes vasos. Georgiadis et al. avaliaram os efeitos da HT 

sobre a AR encefálica no tocante às estratégias alpha stat e pH stat; 

demonstrou-se que, para o mesmo nível de resfriamento corpóreo, somente 

a estratégia pH stat esteve associada ao acometimento da AR encefálica183.  

Devido ao fato de a hipotermia encefálica associar-se à redução da 

taxa metabólica e do fluxo sanguíneo encefálico, conforme demonstrado em 

modelos experimentais em suínos182, espera-se no exame de 

Dopplerfluxometria diminuição da velocidade do FSE. Contudo, Mahmood et 

al.184 demonstraram em voluntários saudáveis não intubados que a 

hipotermia leve se associa ao aumento da velocidade do fluxo sanguíneo 

encefálico e diminuição do seu respectivo índice de pulsatilidade, sugestivo 

de dilatação microcirculatória encefálica. Em modelo utilizando recém-

nascidos com encefalopatia, o índice de resistência (similar ao índice de 

pulsatilidade), estimado nas artérias encefálicas, pode encontrar-se elevado 

na hipotermia sistêmica185. Em doentes com AVE agudo, a HT moderada, 

isoladamente, não parece causar alteração da AR encefálica183. Este tema 

merece mais estudos para conciliar resultados aparentemente conflitantes. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), sob o número 

1.085/09 (Anexo I), e desenvolvido em conformidade com as 

recomendações do National Institutes of Health186, American Physiological 

Society187, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal188 e 

Comissão de Ética para Uso de Animais189. 

Entre abril e agosto de 2009, 10 suínos híbridos saudáveis (raças 

Landrace, Duroc e Pietrain), machos e fêmeas, pesando entre 18 e 25 kg 

(em média, 20,6 kg ± 1,8) foram submetidos aos procedimentos de 

anestesia, monitoração fisiológica sistêmica e encefálica, hipotermia 

encefálica seletiva através de resfriamento nasofaríngeo, reaquecimento 

encefálico e eutanásia (Figura 14). 

4.1. Preparo dos animais 

Os animais tiveram livre acesso à água e alimentos na noite anterior ao 

experimento. Os cuidados pré-anestésicos, iniciados 30 minutos antes dos 

procedimentos invasivos, consistiram de injeção intramuscular de cloridrato 

de quetamina (15 mg/kg) e cloridrato de xilazina (2 mg/kg)190. A veia 

marginal da orelha foi puncionada com cateter 20G (BD InsyteTM 

AutoguardTM, de Franklin Lakes, NJ, EUA). A indução anestésica foi 

realizada através da administração intravenosa de tiopental sódico (10 

mg/kg) e a anestesia foi mantida, durante todo o estudo, com tiopental 
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sódico (180 mcg/kg/min) e citrato de fentanila (0,08 mcg/kg/min)190. Os 

animais foram hidratados com 250 ml de solução fisiológica antes dos 

procedimentos.  

 

Figura 14. Protocolo do estudo. 

Após intubação oro traqueal com sonda endotraqueal de 6 mm de 

diâmetro (Portex®), procedeu-se à realização de traqueostomia. Os animais 

foram submetidos à ventilação mecânica assistida e controlada por volume, 

utilizando-se um equipamento dotado de microprocessador (DX 5010, 

Philips/Dixtal, de Manaus, AM, Brasil). A variável volume minuto foi mantida 

entre 2 e 7 l/min para que a pressão parcial de CO2 ao fim da expiração 

(ETCO2, do inglês, end-tidal CO2) permanecesse de 35 a 45 mmHg. A 

pressão positiva ao fim da expiração (PEEP, do inglês, positive end-

expiratory pressure) foi mantida em 5 mmHg e a fração inspirada de oxigênio 

(FiO2) foi de 100%.  

Cinco minutos previamente ao início do resfriamento, foram realizadas 

gasometrias do sangue arterial para calibração do capnógrafo e confirmação 

das variáveis basais preestabelecidas. 

4.2. Técnica de resfriamento nasofaríngeo  

O dispositivo de resfriamento nasofaríngeo foi introduzido pela narina 

esquerda dos animais e visualizado na cavidade oral, com auxílio de 
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laringoscopia direta, onde foi conectado a um sistema de circulação de água 

fria, entre 0 e 2ºC (Figura 15), com fluxo contínuo movido por uma bomba 

d’água (Figura 16). O resfriamento foi iniciado após 30 minutos de 

estabilização das variáveis respiratórias e hemodinâmicas sistêmicas. O 

processo de resfriamento teve duração de 60 minutos. 

 

Figura 15. Posicionamento do sistema de resfriamento nasofaríngeo (sequência de 1 a 4). 
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Figura 16. (1) Caixa (dimensões: 300 x 400 x 400 mm); (2) termômetro; (3) bomba de água 
submersa; (4) mangueira para saída de água (6 mm); (5) mangueira de retorno; (6) cabo de 
energia; (7) água gelada (0-2°C). 

Após o desligamento do sistema de resfriamento, o reaquecimento 

encefálico ocorreu passivamente durante 15 minutos. 

4.3. Preservação da temperatura sistêmica  

Durante o experimento, a temperatura corpórea dos animais foi 

mantida por meio de colchões térmicos e cobertores (Figura 17). Os 

sistemas de aquecimento corpóreo e de resfriamento nasofaríngeo foram 

ligados conjuntamente e o funcionamento do primeiro foi mantido até o fim 

da fase de reaquecimento encefálico.  
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Figura 17. Colchão térmico e cobertores para preservação da temperatura sistêmica. 

4.4. Monitorização das temperaturas 

4.4.1. Temperatura encefálica 

As temperaturas de ambos os hemisférios cerebrais foram mensuradas 

através de cateteres específicos (Figura 18 A). Os cateteres foram 

introduzidos através dos orifícios cranianos realizados a 0,5 cm lateralmente 

à linha média e a 1 cm anteriormente à sutura coronal, bilateralmente (Figura 

19 B). Suas extremidades foram posicionadas a 1,5 cm da superfície 

cortical; a localização final da extremidade distal dos cateteres foi confirmada 

por imagens ultrassonográficas intraoperatórias.  

 

Figura 18. A) Cateter de monitoração da pressão intracraniana, temperatura e oximetria 

cerebral e B) monitor multiparamétrico utilizados no estudo.  

Fonte: http://www.raumedic.com 
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4.4.2. Temperatura sistêmica 

As temperaturas sistêmicas foram determinadas por um termômetro 

posicionado no lúmen do reto (TR), outro no lúmen do esôfago (TE) e um 

terceiro na ponta de um cateter (93A-131H-7F, Baxter Edwards Critical Care, 

de Irvine, CA, EUA) colocado na luz da artéria pulmonar (TA). Estas medidas 

foram transmitidas e armazenadas em um monitor multiparamétrico (DX 

2020, Philips/Dixtal, de Manaus, AM, Brasil). 

4.5. Monitorização hemodinâmica 

4.5.1. Hemodinâmica sistêmica 

A monitoração hemodinâmica sistêmica consistiu na mensuração das 

seguintes variáveis fisiológicas: frequência cardíaca (FC), pressão arterial 

(PA) e débito cardíaco (DC). Mensurou-se a FC através de três eletrodos 

fixados na superfície torácica, a PA média (PAM) através de um cateter de 

polietileno (PE240) implantado no lúmen da artéria femoral e o DC com um 

cateter (93A-131H-7F, Baxter Edwards Critical Care, de Irvine, CA, EUA) 

posicionado na luz da artéria pulmonar, empregando-se a técnica de termo 

diluição intermitente191,192. O cateter utilizado para a medida do DC foi o 

mesmo utilizado para a medida de TA. Os dados hemodinâmicos sistêmicos 

foram capturados e armazenados em um monitor multiparamétrico (DX 

2020, Philips/Dixtal, de Manaus, Brasil).  
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4.5.2. Hemodinâmica encefálica  

Através de um sistema de ultrassonografia acoplado a um transdutor 

multifrequencial de 4 a 8 MHz (MicroMaxx®, SonoSite, de Bothell, WA, 

EUA), mediu-se a velocidade do fluxo sanguíneo encefálico (FSE) em uma 

artéria cerebral de suíno. As velocidades médias, velocidades de pico 

sistólico (VS), velocidades no fim da diástole (VDf) e os índices de 

resistência (IR) foram anotados a cada cinco minutos.  

Foi necessário realizar uma abertura craniana em região temporal 

direita para possibilitar o contato do transdutor ultrassonográfico com a dura-

máter (Figura 19 A).  

4.6. Monitorização da pressão intracraniana e pressão parcial de 

oxigênio no tecido encefálico 

A pressão intracraniana (PIC) foi obtida com o cateter utilizado para a 

medição da temperatura do hemisfério cerebral direito (TCd) (Neurovent-

PT®, Raumedic®, da Alemanha) (Figura 18 A). Esse instrumento afere 

simultaneamente a PIC e a temperatura encefálica. Os dados foram 

transmitidos e armazenados em um monitor multiparamétrico (DX 2020, 

Philips/Dixtal, de Manaus, AM, Brasil). 

A pressão parcial de oxigênio no tecido encefálico (PbtO2, do inglês, 

pressure of brain tissue oxygen) foi obtida pelo mesmo cateter (Neurovent-

PTO®, Raumedic®, da Alemanha) (Figura 18 A), implantado no hemisfério 

cerebral esquerdo. Esse instrumento mensura simultaneamente a PbtO2, a 

temperatura cerebral e a PIC. O cateter Neurovent-PTO® foi conectado ao 



46 
 

 
 

monitor específico (MPR2 logO, Raumedic®) (Figura 18-B) no qual os dados 

foram armazenados.  

 
Figura 19. A) Face lateral direita do crânio suíno. Seta branca mostra o local de abertura 
craniana utilizada na avaliação ultrassonográfica encefálica. B) Face superior. Setas cinzas 
revelam os orifícios cranianos por onde passam os cateteres de monitoração fisiológica.  

4.7. Eutanásia 

Ao fim do experimento, a eutanásia dos animais foi realizada com dose 

adicional de 1g de tiopental sódico e administração intravenosa rápida de 2 

mEq/l/kg de peso corporal de cloreto de potássio (KCl) a 19,1%, com intuito 

de causar parada cardíaca. 

4.8. Análise estatística 

Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk para avaliar se as variáveis foram 

distribuídas de forma normal. Nas comparações estatísticas, foram utilizados 

o teste t pareado para as variáveis com distribuição normal e Wilcoxon 

(matched-pairs signed-rank test). Um valor de probabilidade de p <0,05 foi 

considerado significativo. Os dados foram expressos em médias e desvios-

padrão. As análises foram realizadas com o software SPSS, versão 14.0 

(SPSS, Chicago, IL, EUA). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Temperaturas basais 

As temperaturas basais dos hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, 

não apresentaram diferenças significativas (TCe0: 38,78 ± 1,16 °C; TCd0: 

38,82 ± 1,12 °C; p=0,7). Os valores basais da temperatura esofágica (Te), 

temperatura retal (Tr) e temperatura da artéria pulmonar (Ta), também não 

apresentaram diferenças significativas (Te: 39,74 ± 0,86 °C; Tr: 39,9 ± 0,86 

°C; Ta: 39,82 ± 0,86 °C; para relação Te:Tr, p=0,164; Te:Ta, p=0,45; Tr:Ta; 

p=0,62) (Figura 20). 

 
Figura 20. Temperaturas cerebrais e sistêmicas basais (valores expressos em média). 
Antes do resfriamento nasofaríngeo, não havia diferença de temperatura entre os 
hemisférios cerebrais e, também, entre o esôfago, reto e artéria pulmonar. 

 

5.2. Medidas das temperaturas 

5.2.1. Temperatura encefálica 

Na fase de resfriamento nasofaríngeo, houve redução expressiva das 

temperaturas dos hemisférios cerebrais enquanto que as temperaturas 

sistêmicas permaneceram estáveis (Figura 21).  

Temperaturas cerebrais iniciais (T0)  (oC)

TCe TCd p

38,78 38,82 0,70

p p p

Te Tr Ta Te:Tr Te:Ta Tr:Ta

39,74 39,90 39,82 0,16 0,45 0,62

Temperaturas sistêmicas iniciais (oC)
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Figura 21. Comportamento das temperaturas centrais (retal, da artéria pulmonar e 
esofágica) e dos hemisférios cerebrais. *Momento em que a diferença entre as 
temperaturas encefálicas e sistêmicas alcançam significância estatística (p<0,001). Valores 
expressos em média e desvio padrão. 

A temperatura do hemisfério cerebral esquerdo reduziu-se em 1,47 ± 

0,86 °C (IC de 95%: -2,09 a -0,85; p=0,0004) aos 5 minutos e em 2,45 ± 1,02 

°C (IC de 95%: -3,19 a -1,71; p<0,0001) aos 10 minutos, chegando a 4,45 ± 

1,36 °C (IC de 95%: -5,43 a -3,47; p<0,0001) aos 60 minutos (Tabela 1). 
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Tabela 1. Variação da temperatura cerebral esquerda (TCe) em relação à temperatura 
basal. A redução da TCe tornou-se significativa nos primeiros 5 minutos (p<0,0004). Valores 

expressos em médias. 

A temperatura do hemisfério cerebral direito (TCd) também foi 

reduzida, porém em menor escala. Aos 60 minutos, a redução observada foi 

3,52 ± 0,94 °C (IC de 95%: -4,19 a -2,85; p<0,0001) (Tabela 2). 

  

Diferença

(Em relação ao tempo zero)

5 -1,47 -2,09 a -0,85 0,0004

10 -2,45 -3,19 a -1,71 <0,0001

15 -3,21 -4,14 a -2,28 <0,0001

20 -3,40 -4,45 a -2,63 <0,0001

25 -3,65 -4,51 a -2,79 <0,0001

30 -3,80 -4,75 a -2,84 <0,0001

35 -3,93 -4,86 a -2,30 <0,0001

40 -4,08 -5,01 a -3,15 <0,0001

45 -4,13 -5,06 a -3,20 <0,0001

50 -4,23 -5,17 a -3,29 <0,0001

55 -4,25 -5,17 a -3,33 <0,0001

60 -4,45 -5,43 a -3,47 <0,0001

Tempo 

(min)
IC 95% p

Temperatura Cerebral Esquerda (TCe)
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Tabela 2. Variação da temperatura cerebral direita (TCd) em relação à temperatura basal. A 
redução da TCd tornou-se significativa nos primeiros 5 minutos (p<0,0002). Valores 

expressos em médias. 

A diferença de temperatura entre os hemisférios cerebrais foi 

significativa a partir do vigésimo minuto de resfriamento (TCe: 35,24 ± 1,49 

°C; TCd: 36,06 ± 0,98 °C; p=0,014) e manteve-se até o fim dessa fase 

(Tabela 3).  

Diferença

(Em relação ao tempo zero)

5 -0,99  -1,32 a -0,62 0,0002

10 -1,90  -2,4 a -1,4 <0,0001

15 -2,56  -3,2 a -2,0 <0,0001

20 -2,76  -3,38 a -2,14 <0,0001

25 -2,87  -3,47 a -2,27 <0,0001

30 -2,98  -3,57 a -2,39 <0,0001

35 -3,12  -3,75 a -2,49 <0,0001

40 -3,16  -3,72 a -2,60 <0,0001

45 -3,19  -3,79 a -2,59 <0,0001

50 -3,27  -3,87 a -2,67 <0,0001

55 -3,43  -4,04 a -2,82 <0,0001

60 -3,52  -4,19 a -2,85 <0,0001

Tempo 

(min)
IC 95% p

Temperatura Cerebral Direita (TCd)
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Tabela 3. Diferença entre as temperaturas cerebrais esquerda (TCe) e direita (TCd) durante 
o experimento. A diferença entre as temperaturas cerebrais direita e esquerda tornou-se 
significativa após 20 minutos (p=0,014) e permaneceu significativa até o fim do 

resfriamento. Valores expressos em médias. 

Houve decréscimo da temperatura do hemisfério cerebral esquerdo de 

0,3 ºC/min nos primeiros 5 minutos e de 0,16 ºC/min até completar 15 

minutos (Figura 22). Após esse período, a velocidade de redução da 

temperatura foi mais lenta: de 0,06 ºC/min após o 20º minuto e 0,02 ºC/min 

até o término do experimento. 

Tempo 

(min)
TCe  TCd p

0 38,78 38,82 0,699

5 37,31 37,83 0,192

10 36,33 36,92 0,098

15 35,57 36,26 0,051

20 35,24 36,06 0,014

25 35,13 35,95 0,009

30 34,98 35,84 0,013

35 34,85 35,70 0,005

40 34,7 35,66 0,006

45 34,65 35,63 0,003

50 34,55 35,55 0,003

55 34,53 35,39 0,006

60 34,33 35,30 0,002

Temperaturas dos hemisférios 

cerebrais direito e esquerdo
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Figura 22. Velocidade de resfriamento do hemisfério cerebral esquerdo. O resfriamento 
cerebral foi mais intenso nos primeiros 20 minutos. 

5.2.2.  Temperaturas centrais  

As temperaturas centrais não apresentaram variação significativa 

durante o experimento (Figura 21). A temperatura retal (Tr) apresentou 

redução máxima de 0,23 °C ± 1,16 (p=0,55), a temperatura na luz da artéria 

pulmonar (Ta) de 0,62 °C ± 0,95 (p=0,07) e a temperatura esofágica (Te) de 

0,84 °C ± 1,93 (p=0,20) (Tabela 4).  

 
Tabela 4. Temperaturas centrais no início (T0) e fim do experimento (T60). As temperaturas 

retal (Tr), da artéria pulmonar (Ta) e esofágica (Te) não apresentaram variação significativa.  

T0 T60 diferença Desv.Padrão p

Tr 39,90 39,67 0,23 1,16 0,55

Ta 39,82 39,2 0,62 0,95 0,07

Te 39,74 38,9 0,84 1,93 0,20
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5.3. Diferença entre as temperaturas cerebral e sistêmica 

Houve diferença significativa entre as temperaturas cerebral e 

sistêmica a partir dos primeiros 5 minutos de resfriamento nasofaríngeo e 

permaneceu até o fim do procedimento (Tabela 5 e Figura 23).  

 
Tabela 5. Diferença entre as temperaturas cerebral esquerda (TCe) e esofágica (Te), a cada 

5 minutos, durante o experimento.  

Inferior Superior

TCe5:Te5 -2,36 1,46 -3,40 -1,32 0,0006

TCe10:Te10 -3,16 1,88 -4,50 -1,82 0,0005

TCe15:Te15 -3,76 2,24 -5,36 -2,16 0,0005

TCe20:Te20 -3,95 2,27 -5,58 -2,32 0,0004

TCe25:Te25 -3,97 2,21 -5,55 -2,39 0,0003

TCe30:Te30 -4,07 2,45 -5,82 -2,32 0,0005

TCe35:Te35 -4,18 2,53 -5,99 -2,37 0,0005

TCe40:Te40 -4,29 2,52 -6,09 -2,49 0,0004

TCe45:Te45 -4,29 2,59 -6,14 -2,44 0,0005

TCe50:Te50 -4,39 2,58 -6,23 -2,55 0,0004

TCe55:Te55 -4,39 2,58 -6,24 -2,54 0,0004

TCe60:Te60 -4,57 2,77 -6,55 -2,59 0,0005

Comparação TCe e Te 

a cada 5 minutos
pMédia

Desvio 

Padrão

Intervalo de confiança de 

95% referente à diferença
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Figura 23. Diferença entre as temperaturas cerebral e central. A diferença entre TCE 
(temperatura cerebral esquerda) e TE (temperatura esofágica) foi analisada a cada 5 
minutos. (valores expressos em média e desvio padrão). A diferença aumentou rapidamente 
nos primeiros 5 minutos e permaneceu até o vigésimo minuto, quando passou a ser mais 
lenta.  

5.4. Monitorização hemodinâmica 

5.4.1. Hemodinâmica sistêmica  

As variáveis hemodinâmicas sistêmicas (FC, PAM e DC) mantiveram-

se estáveis durante a fase de resfriamento nasofaríngeo. A FC permaneceu 

em 117 ± 23 bpm e a PAM em 79,1 ± 13,9 mmHg. DC variou de 3,7 ± 0,6 

ml/min para 3,3 ± 0,5 ml/min nos primeiros 10 minutos. Durante o 

reaquecimento encefálico, os animais apresentaram taquicardia (Figura 24). 
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Figura 24. Dados hemodinâmicos sistêmicos. Valores expressos em média e desvio 
padrão. 
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5.4.2. Hemodinâmica encefálica  

Não se observou variação significativa das velocidades do FSE na fase 

de resfriamento nasofaríngeo. Aos 60 minutos do resfriamento, notou-se 

redução das velocidades do FSE acompanhada de aumento do índice de 

resistência (Figura 25 e Figura 26).  

 
Figura 25. Dados hemodinâmicos encefálicos no início e aos 60 minutos. Houve tendência à 
diminuição da velocidade de pico sistólico e velocidade final diastólica do fluxo sanguíneo 
encefálico, acompanhada de elevação do índice de resistência. 
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Figura 26. Dados hemodinâmicos encefálicos. Valores expressos em média e desvio 
padrão. 

5.5. Oxigenação tissular encefálica e pressão intracraniana  

No período de resfriamento nasofaríngeo, notou-se decréscimo gradual 

e significativo da PbtO2, proporcional à da temperatura encefálica (Figura 

27). PbtO2 reduziu de 54,53 ± 19,62 mmHg para 32,16 ± 38,22 mmHg 

(p<0,05) após 60 minutos de resfriamento. O reaquecimento encefálico foi 

acompanhado de elevação da PbtO2, proporcional à da temperatura 

encefálica.  
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Figura 27. Pressão de oxigênio no tecido encefálico durante resfriamento encefálico e 
reaquecimento espontâneo. Valores expressos em média e desvio padrão. 

Os valores da PIC permaneceram estáveis durante o procedimento 

(Figura 28). 

 

Figura 28. Comportamento da pressão intracraniana durante o resfriamento e 
reaquecimento encefálico. Valores expressos em média e desvio padrão.   
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DISCUSSÃO 
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6. DISCUSSÃO  

O presente estudo demonstrou, pela primeira vez, que a indução de 

hipotermia encefálica exclusiva é possível através de um novo sistema de 

resfriamento nasofaríngeo associado a medidas de preservação da 

temperatura corpórea.  

Considerando a diminuição máxima de temperatura encefálica já obtida 

por resfriamento da região nasofaríngea (4oC)13, o sistema de resfriamento 

deste estudo promoveu redução ainda mais marcante da temperatura 

encefálica (4,5oC). Convém ressaltar que este sistema utilizou somente uma 

cavidade nasal para o resfriamento, enquanto que os métodos anteriores 

utilizaram ambas as cavidades nasais11,13. Apesar disso, o sistema 

desenvolvido neste trabalho proporcionou maior superfície de troca de calor 

entre o dispositivo e a região nasofaríngea, o que determinou um melhor 

resultado do método. 

O sistema avaliado neste estudo resfriou o tecido encefálico sem 

reduzir a temperatura sistêmica (Figura 29), o que permitiu, pela primeira 

vez, a hipotermia encefálica exclusiva, ao contrário dos métodos propostos 

até o momento que evidenciaram diminuição da temperatura corpórea de até 

2,5oC13. Para evitar o decréscimo da temperatura sistêmica durante o 

resfriamento encefálico, aplicou-se um eficiente sistema de preservação de 

temperatura corpórea composto de colchões e cobertores térmicos que 

envolveu o tronco dos animais. Entretanto, estas medidas de preservação de 

temperatura sistêmica podem ter limitado a intensidade da hipotermia 

encefálica. 
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Figura 29. Efeitos do resfriamento nasofaríngeo (Boller et al. e Paiva et al.) e da cavidade 
nasal (Covaciu et al.) na temperatura encefálica e retal de porcos. 

A importância de promover a hipotermia encefálica seletiva e não a 

hipotermia encefálica decorrente de hipotermia sistêmica fundamenta-se no 

risco de complicações relacionadas ao resfriamento sistêmico. Redução da 

temperatura corpórea de apenas 1 a 3°C5–8 pode causar complicações e 

comprometer o benefício neuroprotetor da hipotermia. 

Entre as diversas técnicas de hipotermia encefálica seletiva, aquelas 

que utilizam a faringe161,193 ou as cavidades nasais161 para a troca de calor 

são as mais promissoras para o uso em seres humanos, pois são pouco 

invasivas, de fácil aplicação e promovem resfriamento encefálico rápido165. 

No entanto, ao arrefecer o encéfalo, os métodos existentes também 

causaram redução da temperatura sistêmica de 1 a 3°C161,193 e, portanto, 
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não evitaram complicações sistêmicas, especialmente as 

cardiovasculares164. 

Até o momento, não existem trabalhos a respeito dos efeitos 

fisiológicos sistêmicos e encefálicos decorrentes do resfriamento encefálico 

isolado. No presente estudo, as variáveis hemodinâmicas sistêmicas 

permaneceram estáveis durante a hipotermia encefálica exclusiva; este fato 

reforça que os efeitos adversos cardiovasculares reportados por trabalhos 

prévios são consequentes de resfriamento sistêmico e não encefálico; 

portanto, poderiam ser evitados com a hipotermia encefálica exclusiva. 

Igualmente, as variáveis hemodinâmicas encefálicas avaliadas pela 

ultrassonografia com Doppler apresentaram-se estáveis, sem variações 

significativas, em resposta à hipotermia exclusiva. A redução do FSE 

associada à HT sistêmica foi demonstrada anteriormente e pode ser 

justificada pelo princípio de acoplamento entre o FSE e o consumo 

metabólico tecidual194.  

Durante o resfriamento encefálico, houve diminuição gradual e 

significativa da PbtO2, proporcional à da temperatura encefálica (Figura 27). 

O reaquecimento encefálico foi acompanhado de elevação da PbtO2, quase 

paralelamente à da temperatura encefálica. Este achado também foi 

demonstrado nos estudos que empregaram a hipotermia sistêmica44. Nosso 

estudo foi o primeiro a usar a hipotermia exclusiva e avaliar os seus efeitos 

sobre a PbtO2.  

A redução da PbtO2 observada no presente trabalho pode ser 
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explicada pela diminuição do metabolismo de O2 encefálico devido à HT194. 

A preservação do acoplamento entre o fluxo sanguíneo e o metabolismo do 

tecido local pode levar a recrutamento de shunt funcional da microcirculação 

encefálica195, o que limita o acesso do oxigênio ao tecido encefálico. 

Adicionalmente, o desvio da curva de dissociação da oxiemoglobina para a 

esquerda, devido à HT176, contribui para redução da PbtO244.  

A instituição precoce da HT provou-se um fator determinante para  

redução da gravidade das sequelas neurológicas e da mortalidade dos 

pacientes135,136. O presente método de resfriamento nasofaríngeo mostrou-

se efetivo na redução rápida da temperatura encefálica (decréscimo de 

1,47oC em 5 minutos; p<0,001), comparado com técnicas de resfriamento 

sistêmico165.  

No presente estudo, duas fases foram identificadas durante o 

resfriamento encefálico: a primeira caracterizou-se por redução rápida da 

temperatura encefálica (0,22°C/min) e a segunda consistiu em redução mais 

lenta da temperatura (0,03°C/min). O padrão bifásico da diminuição da 

temperatura encefálica foi descrito nos estudos de hipotermia seletiva10,161. A 

maior velocidade de resfriamento, observada na primeira fase, pode ser 

atribuída à redução metabólica cerebral196,197 e o íntimo contato do 

dispositivo nasofaríngeo com os vasos e estruturas da região nasofaríngea e 

base de crânio10; é possível que transmissão direta do calor do encéfalo 

para a base do crânio possa ter contribuído. A redução da velocidade de 

resfriamento da segunda fase pode estar associada a mecanismos 

fisiológicos compensatórios que, por dilatação das carótidas em oposição ao 
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resfriamento encefálico198, contrapõem o resfriamento causado pelo sistema 

de hipotermia (o sangue sistêmico transmite calor para o encéfalo).  

Optou-se neste estudo pela utilização de suínos devido às suas 

similaridades anatômicas e fisiológicas com os seres humanos e por tratar-

se de um modelo experimental amplamente empregado nas pesquisas de 

HT. Contudo, os conhecimentos provenientes de experimentação animal 

devem ser interpretados e aplicados com cautela na investigação científica 

humana. Convém ressaltar que a circulação sanguínea encefálica de suínos 

é caracterizada pela rete mirabile173, que favorece o resfriamento encefálico 

através da nasofaringe. A ampla área de superfície de troca de calor na 

cavidade nasal de suínos também pode favorecer os resultados. 

Não se avaliou neste estudo as alterações da mucosa nasofaríngea 

decorrentes do resfriamento. Estudos preliminares em humanos relataram 

eventos adversos em 16% dos casos, tais como: descoloração nasal (11%), 

epistaxe (2%) e lesão tecidual induzida pelo frio (1%)165,166. Observou-se que 

pacientes que não apresentaram lesão em região nasofaríngea  evoluíram 

com preservação da olfação166. Também não foram avaliados no presente 

estudo a influência da hipotermia encefálica exclusiva no metabolismo 

sistêmico e no sistema de coagulação sanguínea.  

É possível que a anestesia não tenha influenciado significativamente os 

resultados deste trabalho, pois foi iniciada antes das intervenções e a dose 

de manutenção mantida constante até o término do experimento.  
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7. CONCLUSÕES 

 A indução da hipotermia encefálica exclusiva é possível através de 

resfriamento nasofaríngeo associado a medidas de preservação da 

temperatura sistêmica. 

 O resfriamento encefálico exclusivo não influencia as funções 

hemodinâmicas sistêmicas e encefálicas, contudo reduz significativamente a 

PbtO2. 
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8. ANEXOS  

ANEXO I- Documento de aprovação pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 
Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da FMUSP, sob o número 1085/09. 

 



70 
 

 
 

ANEXO II- Dados completos dos dez animais analisados.  
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