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RESUMO 
 

  



Patriota GC. Avaliação da autorregulação cerebral dinâmica através da 
reatividade cerebrovascular em suíno com volume expansivo por balão 
simulando aumento de hematoma intracerebral [tese]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

INTRODUÇÃO: A autorregulação cerebral representa um dos mecanismos 
fisiopatológicos incertos na hemorragia intracerebral espontânea, cujo 
comprometimento pode influenciar no resultado prognóstico e terapêutico. O 
objetivo deste trabalho é avaliar a autorregulação cerebral dinâmica em 
modelo suíno de hemorragia intracerebral espontânea através do índice de 
reatividade pressórica cerebrovascular e determinar a eficácia das 
intervenções clínicas e cirúrgicas. MÉTODOS: Foram estudados 21 suínos 
híbridos machos com idade de 3 meses. O modelo experimental simulou o 
efeito expansivo de uma hemorragia intracerebral espontânea de grande 
volume quando comparado ao cérebro humano. Foram avaliados volumes 
de expansão diferentes, distribuídos em três grupos com sete suínos cada. 
O protocolo anestésico incluiu uma monitoração hemodinâmica invasiva 
associada a preservação da autorregulação cerebral. Os experimentos 
foram submetidos a monitoração neurológica multimodal e divididos em 5 
fases. O índice de reatividade pressórica cerebrovascular estimou a 
autorregulacão cerebral durante todas as fases, sendo as três primeiras sem 
intervenções terapêuticas e as duas últimas para avaliar a eficácia das 
intervenções salina hipertônica e cirurgia. RESULTADOS: Os grupos 
avaliados foram homogêneos e sem diferença estatística quanto ao 
comprometimento da autorregulação cerebral comparando os diferentes 
volumes e tempos de compressão durante as duas primeiras horas da 
expansão do volume intracraniano. O comprometimento do índice de 
reatividade pressórica cerebrovascular ocorreu em alguns experimentos 
influenciando nas fases de tratamento subsequentes, salina hipertônica e 
cirurgia. CONCLUSÕES: Volumes expansivos elevados podem 
comprometer a autorregulação cerebral dinâmica e apresentar desfecho 
terapêutico desfavorável. A intervenção clínica e cirúrgica tem benefício nos 
experimentos com preservação do índice de reatividade pressórica 
cerebrovascular. 

Descritores: hemorragia intracerebral espontânea; autorregulação cerebral; 
reatividade cerebrovascular; hipertensão intracraniana; monitoração 
multimodal; solução salina hipertônica; neurocirurgia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

  



Patriota GC. Evaluation of dynamic cerebral autoregulation through 
cerebrovascular reactivity in a swine model with expansive volume of a 
balloon simulating an increase of a intracerebral hematoma [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2017. 

 

INTRODUCTION: Cerebral autoregulation represents one of the uncertain 
pathophysiological mechanisms in spontaneous intracerebral hemorrhage, 
whose impairment may influence prognostic and therapeutic outcome. The 
aim of this study was to evaluate the dynamic cerebral autoregulation in the 
swine model of spontaneous intracerebral hemorrhage through the 
cerebrovascular reactivity index and to determine the efficacy of clinical and 
surgical interventions. METHODS: Twenty-one male hybrid pigs aged 3 
months were studied. The experimental model simulated the expansive effect 
of a large intracerebral hemorrhage when compared to the human brain. 
Different volumes were evaluated, distributed in three groups with seven pigs 
each. Each experiment was divided in five phases. The anesthetic protocol 
included invasive hemodynamic monitoring associated with the preservation 
of cerebral autoregulation. Multimodallity monitoring was realised in all 
experiments. The cerebrovascular reactivity index estimated the cerebral 
autoregulation during all phases. The first three phases were without 
therapeutic interventions, and the last two phases were with therapeutic 
intervention of hypertonic saline solution and neurosurgery respectively. 
RESULTS: The evaluated groups were homogeneous and without statistical 
difference regarding the impairment of the cerebral autoregulation comparing 
different volumes and compression times during the first two hours of the 
intracranial volume expansion. CONCLUSIONS: Elevated expansive 
volumes may compromise dynamic cerebral autoregulation and have 
unfavorable therapeutic outcome. Clinical and surgical intervention had 
benefit in the experiments with preservation of cerebrovascular reactivity 
index. 

 

Descriptors: spontaneous intracranial hemorrhage; cerebral  autoregulation; 
cerebrovascular reactivity; intracranial hypertension; multimodal monitoring; 
hypertonic saline solution; neurosurgical procedures. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A hemorragia intracerebral espontânea (HICE) representa importante 

causa de morbimortalidade no mundo, cujo diagnóstico e tratamento 

precoce podem modificar a história natural da doença 1. Nas últimas 

décadas o conhecimento fisiopatológico avançou com a criação e a 

validação externa de modelos matemáticos para melhor avaliação e 

tratamento destes pacientes 2, 3, 4. Dentre as variáveis que influenciam 

independentemente o prognóstico funcional, o volume do hematoma 

apresenta grande importância 5. Hematomas agudos com volume maior que 

150 ml, reduzem a pressão de perfusão cerebral a zero e os pacientes 

morrem. Se o volume do hematoma for menor que 140 ml, a maioria dos 

pacientes sobreviverão ao “íctus” inicial 6. De acordo com o estudo 

internacional STICH há uma série de situações com pouca expectativa de 

um bom resultado, tais como: condição neurológica desfavorável, por 

exemplo, coma ou Escala de Coma de Glasgow (ECGla) < ou 5/15; Idade > 

75 anos; hemorragia maciça com a destruição neuronal significativa (> 60 ml 

com ECGla < 8/15; > 85 ml ou diâmetro de 5,5 centímetros hematoma 

independente da ECGla); grande hemorragia no hemisfério dominante; 

gânglio basal (putaminal) ou hemorragia talâmica 7. O comprometimento da 

autorregulação cerebral representa um dos mecanismos importantes na 

fisiopatologia da hemorragia intracerebral espontânea, tanto do ponto de 

vista prognóstico, quanto terapêutico 8-11. Portanto, entender, à beira do leito, 

a sua funcionalidade em pacientes com hemorragia intracerebral 

espontânea representa um avanço na terapia intensiva neurológica. 

Os modelos experimentais na HICE têm focado nos mecanismos 

fisiopatológicos, bioquímicos e moleculares, mas também nas terapias 

farmacológicas, cirúrgicas e de reabilitação. Os dois métodos mais 

difundidos para desenvolver este modelo são a infusão intracerebral de 

sangue e a infusão de colagenase bacteriana. O método de expansão por 
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balão intracerebral foi utilizado em alguns estudos para análise de variáveis 

fisiopatológicas específicas.  

A infusão de sangue autólogo foi utilizada em várias espécies de 

animais para o desenvolvimento de estudos experimentais: rato, coelho, 

gato, cachorro, porco e macaco. A Infusão de colagenase foi utilizada em 

ratos e porco. O modelo de expansão intracerebral de balão foi utilizado 

primariamente em ratos e depois em suínos. A região ganglionar basal tem 

sido escolhida para o desenvolvimento da HICE, especialmente em ratos. 

Em porcos, infusões sangue ou expansões de balão na substância branca 

frontal permitem o desenvolvimento de hematomas com volumes maiores. O 

volume do hematoma a ser reproduzido é outro fator limitante nos modelos 

experimentais, associado ao custo dos experimentos. 

Kingman et al. desenvolveram um modelo experimental em ratos, em 

1987, através da introdução cerebral de microbalão para determinar o efeito 

expansivo, a pressão intracraniana e o fluxo sanguíneo perilesional 12. 

Rosenberg et al. desenvolveram um modelo de injeção focal de 

colagenase com a indução de lesão na matrix extracelular ocasionando uma 

ruptura vascular e formação de uma hemorragia intracerebral. Este modelo 

foi desenvolvido primariamente em ratos, mas também foi aplicado em 

suínos. A relevância deste modelo está no estudo da matrix de 

metaloproteínases (MMPs) e sua contribuição na abertura da barreira 

hematoencefálica e formação do edema. Apresenta a vantagem de se 

assemelhar a ruptura espontânea que ocorre em humanos, porém a fonte do 

sangramento provém da ruptura de capilares e não de artérias. A 

desvantagem consiste na avaliação da resposta inflamatória exacerbada 

pela reação da colagenase 13. 

Wagner et al. desenvolveram um modelo experimental em suínos, em 

1996, para avaliação fisiopatológica e terapêutica (remoção coágulo) que 

serviu de base para o desenvolvimento do nosso modelo experimental. 

Neste modelo a formação do hematoma foi realizada gradualmente durante 

10-15 minutos. Sua relevância clínica concerne no fato da localização lobar 
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ser tão comum quanto a ganglionar no humanos, hematomas lobares são 

frequentes em adultos jovens e a substância branca ser um importante fator 

de morbidade após a HICE, além de permitir a avaliação da intervenção 

neurocirúrgica, remoção do coágulo 14.  
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Quadro 1 -  Comparação entre os modelos experimentais utilizados para o 
estudo da hemorragia intracerebral espontânea quanto a 
espécies utilizadas, localização da hemorragia intracerebral, 
variáveis estudadas, vantagens e desvantagens 

 
Modelos 
Experimentais 

Infusão 
Sangue Autólogo 

Infusão 
Colagenase 

Expansão 
Por Balão 

Espécies Rato, coelho, gato, 
cachorro, porco, 
macaco 

Rato, porco Rato, porco 

Localização Ganglionar basal  
Lobar 

Ganglionar basal 
Cortical superficial 

Lobar 

Variáveis 
Avaliadas 

- Efeito expansivo 
- Hipertensão 
intracraniana 
- Alterações no fluxo 
sanguíneo encefálico 
e metabolismo 
- Edema cerebral 
- Barreira 
hematoencefálica 
- Avaliação da 
autorregulação 
cerebral. 
- Estudos de imagem 
e histopatológicos 

- Estudo das 
metaloproteinases 
- Efeitos de 
medicações em 
diferentes 
mecanismos 
moleculares de lesão 
- Estudos de imagem 
e histopatológicos 

- Efeito expansivo 
- Hipertensão 
intracraniana 
- Alterações no fluxo 
sanguíneo encefálico 
- Avaliação da 
autorregulação 
cerebral. 

Vantagens - Controle relativo do 
volume do hematoma 
(extravasamento 
ventricular, subdural, 
subaracnóideo, ou 
extrusão pelo orifício 
de trepanação óssea) 
- Avalia os efeitos 
relacionados a 
presença dos 
componentes do 
sangue no cérebro. 

- Reproduz um 
sangramento 
semelhante ao que 
ocorre em humanos 
- Não há 
extravasamento 
significante de sangue 
no trajeto da agulha 
de infusão. 
 

Controle rigoroso do 
volume infundido e 
retirado. 
- Controle rigoroso da 
localização do balão. 

Desvantagens Não reproduz a 
ruptura arterial que 
ocorre em humanos. 

Inadequado para 
avaliar resposta 
inflamatória 

Não avalia os efeitos 
relacionados a 
presença dos 
componentes do 
sangue no cérebro. 

 

Estes modelos apresentam vantagens e desvantagens no 

planejamento experimental fisiopatológico e terapêutico, necessitando serem 

desenvolvidos baseados no objetivo do estudo. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

PRIMÁRIO 

• Avaliação da autorregulação cerebral dinâmica (PRx) em modelo 

suíno de hemorragia intracerebral espontânea. 

 

SECUNDÁRIOS 

• Analisar a eficácia da solução salina hipertônica a 3% no tratamento 

da hipertensão intracraniana. 

• Avaliar a eficácia da intervenção cirúrgica no tratamento da 

hipertensão intracraniana. 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A LITERATURA 

 

 

3.1 ANATOMIA E COMPARTIMENTALIZAÇÃO INTRACRANIANA 

 

Em pacientes normais com fontanelas fechadas, os constituintes do 

sistema nervoso central, incluindo o cérebro, a medula espinhal, o sangue e 

o líquido cefalorraquidiano, estão compreendidos no crânio e canal vertebral. 

Em um adulto, o crânio apresenta em média um volume de 1.475 ml, 

incluindo 1.300 ml de encéfalo, 65 ml de líquido cefalorraquidiano e 110 ml 

de sangue 15. O crânio é dividido em fossas anterior, média e posterior. 

Septações da duramater são responsáveis pela compartimentalização 

intracraniana. A tenda do cerebelo separa o compartimento supratentorial 

(fossa anterior e média) do infratentorial (fossa posterior). A foice cerebral e 

cerebelar são responsáveis pela compartimentalização inter-hemisférica dos 

hemisférios cerebrais e cerebelares, respectivamente. Na presença de 

expansão intracranianas, o gradiente pressórico entre compartimentos gera 

o deslocamento de tecidos cerebrais (herniações). Exemplos: herniação 

uncal, herniação subfalcínea, herniação central transtentorial ascendente ou 

descendente do cerebelo. 
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Figura 1 -  (A) Compartimentalização intracraniana. (B) Herniação uncal 
sendo observado compressão do pedúnculo cerebral e do 
terceiro par intracraniano, nervo oculomotor. Fonte: Próprio 
autor 
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3.2 DOUTRINA DE MONRO E KELLIE  

 

A Doutrina de Monro e Kellie é um conjunto de princípios que servem 

de base para o entendimento da síndrome de hipertensão intracraniana. 

Estabelece que o encéfalo reside em um continente inelástico, o crânio, e 

que o volume intracraniano deve persistir constante. O aumento de um 

conteúdo deverá ser compensado pela diminuição do outro ou haverá 

aumento da pressão intracraniana. 

Em sua forma original, a doutrina já apresentava imperfeições que foi 

gradativamente corrigida por outros autores.  

Em 1783, Alexander Monro Hipótese relata que o volume do crânio e 

do seu conteúdo sanguíneo é constante. O cérebro encontra-se dentro de 

uma estrutura óssea (o crânio) que não pode se expandida; o conteúdo 

sanguíneo intracraniano é constante ou quase constante. Portanto saída de 

sangue venoso intracraniano dar-se pela entrada de sangue arterial 

intracraniano. 

Em 1824, George Kellie de Leith adiciona o cérebro como o segundo 

constituinte da Doutrina de Monro e estabelece a Doutrina de Monro-Kellie. 

Relata que o cérebro encontra-se hermeticamente fechado e ocupa 

completamente uma caixa craniana que não pode ser expandida em adultos; 

o cérebro é pouco compressível; e que seja improvável que qualquer líquido 

possa ser retirado ou inserido na cavidade craniana sem que haja alterações 

simultâneas na pressão intracraniana. 

Em 1828, John Aberacrombie realizou testes em animais dando 

suporte as observações de Monro e Kellie. 

Em 1846, George Burrows modifica a Doutrina de Monro-Kellie 

adicionando o líquido cefalorraquidiano como o terceiro constituinte.  

Em 2012, Sérgio Mascarenhas contesta matematicamente a Doutrina 

de Monro-Kellie demonstrando um novo paradigma no estudo da 

neurofisiologia: o crânio é extensível. Relata que a hipótese de um crânio 
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inextensível após o fechamento das fontanelas não é verdadeiro; variações 

na pressão intracraniana ocasionam variações no volume craniano; a 

relação entre a deformidade craniana e a pressão intracraniana é linear, o 

que permite a monitorização minimamente invasiva da pressão 

intracraniana.16 

 Apesar de contestada desde seu surgimento, a Doutrina de Monro-

Kellie apresenta princípios que facilitam o entendimento da hipertensão 

intracraniana. O avanço tecnológico permitirá adaptações pertinentes até 

que toda fisiopatologia da hipertensão intracraniana seja completamente 

entendida. 

 

Figura 2 -  (A) Modelo experimental de bancada para demonstração da 
Doutrina Monro-Kellie. (B) Observa-se balão desinsuflado no 
espaço subdural sem deformidades cerebrais. (C) Observa-se 
balão insuflado no espaço subdural com deformidade cerebral. 
Fonte: Próprio autor 
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3.3 CURVA DE ELASTÂNCIA DE LANGFITT 

 

A elastância cerebral é definida a partir do aumento da pressão 

intracraniana (PIC) por unidade de volume acrescentado ao compartimento 

intracraniano, e a complascência é o inverso da elastância e definida a partir 

do volume necessário para elevar a PIC em uma unidade. A curva de 

elastância cerebral também denominada Curva de Langfitt 6,17 expressa 

graficamente as alterações da pressão intracraniana a partir das variações 

de volume dentro deste compartimento. Define-se inicialmente uma fase de 

baixa elastância e alta complascência, e, a seguir, uma fase de alta 

elastância e baixa complascência quando as reservas compensatórias se 

esgotam. Pode ser categorizada didaticamente em momentos 

hemodinâmicos distintos: 

Primeiro momento - O aumento do volume expansivo intracraniano é 

compensado pela saída de líquido cefalorraquidiano e de sangue. Não há 

aumento da pressão intracraniana. 

Segundo momento - Esgotam-se os mecanismos de compensação e 

surgem episódios de elevação da pressão intracraniana. 

Terceiro momento - Alteração do tônus cerebrovascular, evolução da 

cascata vasodilatadora com aumento do volume sanguíneo encefálico e 

elevação da pressão intracraniana. A pressão intracraniana apresenta uma 

elevação exponencial.  

Quarto momento - Perda da autorregulação cerebral. A pressão 

intracraniana apresenta um comportamento semelhante a pressão arterial 

média. 
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Figura 3 -  Curva de elastância cerebral categorizada em momentos 
hemodinâmicos distintos. Fonte: Próprio autor 
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3.4 ONDAS PATOLÓGICAS INTRACRANIANAS DE NILS LUNDBERG  

 

O valor normal da pressão intracraniana em adultos é cerca de 1-10 

mmHg (Nils Lundberg, 1960)18. Em decúbito dorsal, os valores da pressão 

intraventricular e lombar são iguais. Na posição ortostática, a pressão 

lombar pode atingir valores maiores, a depender da altura do paciente. 

Valores de pressão intracranianas acima de 20 mmHg estão associados a 

isquemias focais, e acima de 40 mmHg a isquemia global. 

Numa análise de domínio de frequência (Nils Lundberg, 1960) divide 

as ondas de pressão intracraniana em três componentes: o primeiro e mais 

rápido componente é proveniente da onda de pulso cardíaca, o segundo 

componente está associado a respiração e o último componente é chamado 

de ondas lentas. Utilizando um filtro é possível retirar os efeitos cardíacos e 

respiratórios a fim de analisar exclusivamente as variações das ondas 

lentas. Estas ondas lentas são vasogênicas e geradas por sistemas de 

controle hemodinâmicos cerebrovasculares. Sua presença pode ou não 

estar associada a um processo patológico. 

 Desde os primórdios da neurocirurgia a punção ventricular tem sido 

utilizada com o propósito de reduzir a pressão intracraniana pela retirada de 

fluídos. Nils Lundberg, 1960, utilizou esta metodologia de punção ventricular 

para mensurar a pressão do fluído ventricular e avaliar a influência da 

variação desta pressão na função cerebral. 
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Figura 4 -  Equipamento utilizado para monitoração da pressão 

intracraniana. Projetado e adaptado por Max Sievert, Stockholm. Adaptado 

Acta Psych Neurol Scand. 1960;36(Suppl 149):1-193 
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Observou que lesões intracranianas expansivas com hipertensão 

intracraniana apresentam uma larga variação de ondas rápidas numa curva 

de pressão fluído. Três tipos de ondas rápidas podem ser identificadas: A, B 

e C.  

 

 

Figura 5 -  Ondas A são caracterizadas pela aparência em platô, 

recorrência de intervalo e variação de comprimento. Sua amplitude pode 

variar de 50 a 100 mmHg, com duração de 5 a 20 minutos. Estão 

relacionadas ao controle vasomotor da circulação cerebral, uma 

vasodilatação inicial e subsequente vasoconstricção causa alterações no 

leito cerebrovascular. Uma diminuição do sistema tampão da pressão 

intracraniana no crânio são condições necessárias para formação destas 

ondas.  Adaptado Acta Psych Neurol Scand. 1960;36(Suppl 149):1-193 
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Figura 6 -  Ondas B são definidas como oscilação rítmicas ocorrendo 

regularmente 1 por minuto (frequência ½ a 2 por minuto, amplitude até 50 

mmHg). Não tem um mecanismo de origem definido. O interesse clínico 

destas ondas está relacionada a episódios de ventilação periódicos e outras 

alterações do tronco cerebral. Podem estar superpostas as ondas A. 

Adaptado Acta Psych Neurol Scand. 1960;36(Suppl 149):1-193 
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Figura 7 -  Ondas C são definidas como oscilação rítmicas ocorrendo 

regularmente 6 por minuto (frequência 4 a 8 por minuto, amplitude até 20 

mmHg). Estas ondas são observadas comumente na presença de ondas em 

platô e estágios avançados de hipertensão intracraniana. Pela sua 

frequência as ondas C são relacionadas às variações rítmicas da pressão 

arterial sistêmica, denominadas de ondas de Traube-Hering’s ou Traube-

Hering-Meyer’s.  Adaptado Acta Psych Neurol Scand. 1960;36(Suppl 

149):1-193 
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3.5  COMPONENTES DA ONDA DE PULSO DA PRESSÃO 

INTRACRANIANA  

 

A onda de pulso da pressão intracraniana inclui três componentes 

periódicos: o pulso cardíaco, as ondas respiratórias e as ondas vasogênicas 

lentas. Apesar de se sobreporem expressarem o valor da PIC média, 

através de uma análise espectral cada componente pode ser avaliado 

separadamente. A área sob a curva da onda de PIC apresenta três 

componentes com a suas características específicas de frequência: 

frequência cardíaca (50-180 bpm); frequência ventilatória (8-20 ciclos por 

minuto); frequência de ondas vasogênicas lentas (0,3-3 ciclos por minuto).19 

A onda de pulso apresenta uma frequência fundamental equivalente a 

frequência cardíaca e alguns componentes harmônicos. A amplitude do 

componente fundamental é útil para avaliar vários índices que avaliam a 

dinâmica cerebroespinhal. Uma análise em domínio tempo é uma alternativa 

para avaliar a onda pulso. Ela é utilizada para avaliar a amplitude pulso da 

PIC a cada batimento cardíaco. Desta forma a amplitude do componente 

fundamental é pouco influenciada pelas ondas respiratórias e as ondas 

vasogênicas lentas. Os componentes respiratórios estão relacionados a 

frequência respiratória (8-20 ciclos por minuto); e os componentes 

vasogênicos lentos a frequência de ondas vasogênicas lentas (0,3-3 ciclos 

por minuto, ou seja 20 segundos a 3 minutos). 
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Figura 8 -  Componentes da onda de pulso da pressão intracraniana 
expostos no domínio de tempo. Adaptado J Neurol Neurosurg 
Psychiatry. 2004;75:813-821 
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Em uma análise grupo, o componente fundamental da onda de pulso 

da PIC se correlaciona com a PIC média (coeficiente de correlação 0,6 a 

0,7). Em pacientes com hipertensão intracraniana refratária a amplitude do 

componente fundamental correlacionado com a PIC média mostra um ponto 

inflexão superior a partir do qual os mecanismos fisiológicos 

cerebrovasculares deterioram. Isto é frequentemente associado a diminuição 

do fluxo sanguíneo cortical. O valor da amplitude de pulso da PIC se 

correlaciona com o prognóstico assim como valor da PIC média. Também 

existe uma correlação positiva entre a amplitude do componente 

fundamental da onda de PIC com a reserva autoregulatória (R = 0,4; 300 

pacientes), indicando que quanto maior a onda de pulso, menor é a reserva 

autorregulatória (avaliação através de doppler transcraniano). O componente 

vasogênico lento da onda de PIC diminui em pacientes apresentando 

hipertensão intracraniana refratária.  

A morfologia da onda de pulso da pressão intracraniana apresenta 

três componentes20,21: 

- P1 (onda percussão) tem um pico acentuado e é bastante constante em 

amplitude. Reflete a ejeção de sangue do coração transmitida através do 

plexo coróide nos ventrículos cerebrais. 

- P2 (onda Tidal) é muito mais variável em forma e amplitude, e termina no 

entalhe dicrótico. Reflete a complacência intracraniana. Reflete o 

compartimento venoso. P2=80% de P1. 

- P3 (onda dicrótica) é o componente que segue imediatamente o entalhe 

dicrótico. Reflete a oclusão da válvula aorta. 

Após a onda dicrótica, a onda de pressão geralmente diminui para 

sua posição diastólica. Alterações na morfologia das ondas de pulso da 

pressão intracraniana também inferem a complacência cerebral, P2>P1 

(complacência reduzida).  
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Figura 9 -  Ondas de pulso da pressão intracraniana. Gráfico evidenciando 
piora da complacência intracraniana observada através da 
alteração na morfologia da onda. Fonte: Próprio autor 

 

Quadro 2 -  Interpretação ondas de pulso da pressão intracraniana 
 

Ondas PIC  Interpretação 

P1-Onda Percussão Reflete a ejeção de sangue do coração 
transmitida através do plexo coróide nos 
ventrículos cerebrais. 

P2-Onda Tidal Reflete a complacência intracraniana. Reflete o 
compartimento venoso. P2=80% de P1. 

P3-Onda Dicrótica Reflete a oclusão da válvula aorta. 

Legenda: PIC, pressão intracraniana. 
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A reserva compensatória da curva de elastância cerebral (Pressão / 

Volume) pode ser estimada através coeficiente de correlação linear (RAP) 

entre a amplitude do componente fundamental da onda de pulso da PIC e o 

valor da PIC média, com extração de dados no intervalo (6-10 segundos) e 

40 mensurações consecutivas.  

Um coeficiente RAP próximo a zero indica ausência de correlação 

entre o componente fundamental da onda de pulso da PIC e o valor da PIC 

média. Isto representa uma boa reserva compensatória quando os valores 

da PIC estão baixos, ou seja variações no volume produzem pouca ou 

nenhuma variação na pressão. Um coeficiente RAP próximo a +1 indica uma 

correlação entre o componente fundamental da onda de pulso da PIC e o 

valor da PIC média. Isto representa uma baixa reserva compensatória, ou 

seja variações no volume produzem variações na pressão. Caso haja mais 

aumento da PIC o componente fundamental da onda de pulso da PIC 

diminuirá porque a capacidade das arteríolas pré-capilares em dilatar 

estarão exauridas e ocorrerá colapso passivo, então o RAP tende a zero.  
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Figura 10 -  Índice de reserva compensatória RAP. Adaptado J Neurol 
Neurosurg Psychiatry. 2004;75:813-21 
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3.6 AUTORREGULAÇÃO CEREBRAL 

 

Autorregulação cerebral é definida pela habilidade intrínseca da 

vasculatura cerebral em manter um fluxo sanguíneo cerebral constante 

(50ml/100g/min) mediante variações da pressão arterial média dentro dos 

limites 60 a 150 mmHg em indivíduos saudáveis.8 Estes limites não são 

precisos na prática clínica e representam pontos de inflexão em que a 

relação entre o gradiente de pressão e fluxo modificam-se 

significativamente. Acima ou abaixo dos limites da autorregulação, o fluxo 

sanguíneo encefálico (FSE) apresenta um comportamento de passividade 

em relação a pressão de perfusão encefálico (PPE), determinada pela 

diferença entre a pressão arterial média (PAM) e a pressão intracraniana 

(PIC). Vários mecanismos foram atribuídos a autorregulação cerebral, sendo 

estes miogênicos, neurogênicos e metabólicos. Entretanto, estudos atuais 

sugerem a presença de mais de um mecanismo.22 Pacientes portadores de 

hipertensão arterial crônica deslocam os limites da autorregulação 

superiormente.23 

A autorregulação cerebral é formada por componentes rápidos e 

lentos, em termos de alterações na resistência cerebrovascular (RCV), em 

resposta as pressões de pulsatilidade e pressão de perfusão cerebral média 

respectivamente. Quantificar o fenômeno de autorregulação cerebral é um 

processo complexo por existirem variáveis fisiológicas que podem interferir 

no FSE diretamente ou através de um acoplamento metabólico. A 

autorregulação estática avalia a autorregulação cerebral mensurando as 

variações de FSE decorrentes de variações de PPE. Representa, portanto, 

os componentes lentos da autorregulação. A autorregulação dinâmica avalia 

os componentes rápidos da autorregulação e tende a ser comprometida 

precocemente em relação a autorregulação estática. Portanto, existem 

limitantes técnicos para cada metodologia adotada que necessitam de 

interpretações adequadas.  
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Figura 11 -  Curva de autorregulação cerebral associada a parâmetros de 
reatividade cerebrovascular e pressão intracraniana. Adaptado 
Neurocrit Care. 2004;1(3):287-99 
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Figura 12 -  Curva de autorregulação cerebral, evidenciando os padrões de 
reatividade cerebrovascular otimizados. Adaptado Neurocrit 
Care. 2004;1(3):287-99 
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3.7 ÍNDICE DE REATIVIDADE PRESSÓRICA CEREBROVASCULAR - PRX  

 

O conceito sobre o índice de reatividade pressórica cerebrovascular 

(PRx) foi introduzido por Czosnyka e colaboradores em 1997 baseado no 

princípio de que em vigência de elevações da pressão arterial média (PAM) 

haveria uma vasoconstrição cerebral com redução do volume sanguíneo 

cerebral e consequentemente da pressão intracraniana. O índice de 

reatividade pressórica cerebrovascular (PRx) reflete indiretamente a 

autorregulação cerebral sendo utilizado para otimizar a pressão de perfusão 

encefálica (PPE). O PRx reflete o tônus da musculatura lisa das artérias e 

arteríolas cerebrais, às alterações da pressão transmural, fazendo parte de 

um fenômeno fisiológico mais elaborado denominado autorregulação. 

Lesões com efeito expansivo alteram a pressão de perfusão encefálica 

(PPE) podendo descompensar o mecanismo de autorregulação cerebral, 

responsável por manter um fluxo sanguíneo encefálico (FSE) adequado, 

50ml/100g/minuto. Com a redução da PPE há como medida de 

compensação uma vasodilatação para manter o FSE. Porém, esta cascata 

vasodilatadora culmina com o aumento importante do volume sanguíneo 

cerebral e colapso vascular por aumento da hipertensão intracraniana.  

O índice de reatividade pressórica cerebrovascular (PRx) consiste na 

aferição de 40 medidas (a cada 6-15 segundos) de valores de pressão 

arterial média e pressão intracraniana estabelecendo uma correlação de 

Pearson entre estas variáveis. Valores menores que -0,2 representam boa 

reatividade cerebrovascular, enquanto valores maiores que 0,2 refletem uma 

reatividade cerebrovascular comprometida.24  
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Figura 13 -  Índice de reatividade cerebrovascular evidenciando em A um 
leito vascular não reativo e em B um leito vascular reativo. 
Adaptado Neurosurgery. 1997;41:11-7 
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3.8  AUTORREGULAÇÃO CEREBRAL NA HEMORRAGIA 

INTRACEREBRAL ESPONTÂNEA 

 

Pacientes portadores de HICE de pequena e média dimensão 

apresentam autorregulação preservada, e portanto os valores arteriais 

pressóricos apenas exercem alterações diretas no fluxo sanguíneo 

encefálico quando ultrapassam o limite superior da autorregulação. Esta 

hipótese está em acordo com os estudos clínicos evidenciando que apenas 

pressões arteriais elevadas (> 190 mmHg) estão associadas a uma piora 

prognóstica após a HICE, e explica o motivo pelo qual a pressão arterial não 

está associada com o aumento nas dimensões destes hematomas (tamanho 

pequeno e médio). Vários métodos foram utilizados para estudar o fluxo 

sanguíneo encefálico na HICE, entre elas: TC-Xenônio, single-photon 

emission computed tomography (SPECT), pósitron emission tomography 

(PET). Baseado nestes estudos25-35, as variações do FSE na HICE são 

divididas em três fases:  

HIBERNAÇÃO - Inicia-se dentro de 48 horas após o evento cerebrovascular 

hemorrágico, estabelecendo-se uma região de hipoperfusão 

predominantemente na periferia do hematoma. A extensão desta região de 

hipoperfusão é variável no hemisfério ipsilateral, podendo ocasionalmente 

acometer o hemisfério contralateral. Concomitantemente, ocorre uma 

redução no metabolismo cerebral associado há uma diminuição na oferta e 

consumo de oxigênio. Evidências preliminares sugerem que a redução do 

metabolismo é superior ao FSE. Esta primeira fase se caracteriza por uma 

associação de hipoperfusão e hipometabolismo não havendo portanto uma 

isquemia tecidual cerebral. 

REPERFUSÃO - Inicia-se aproximadamente 48 horas após o evento 

cerebrovascular hemorrágico. O padrão de restabelecimento do FSE é 

heterogêneo, persistindo alterações regionais: regiões de hipoperfusão, 

regiões de melhora perfusional ou com hiperperfusão. A melhora perfusional 

é evidente em áreas inicialmente com hipoperfusão. Há uma recuperação da 



Considerações sobre a Literatura 32 
  
 

 

atividade metabólica em regiões de hipometabolismo gradativamente a 

melhora do FSE, podendo a expansão do hematoma atrasar a melhora do 

FSE. A hiperperfusão é um fenômeno focal atribuído a acidose tecidual, 

inflamação e prejuízo da autorregulação em regiões de tecido neuronal 

intacto. 

NORMALIZAÇÃO – Aproximadamente 14 dias após o evento hemorrágico 

cerebrovascular o FSE assume um padrão mais homogêneo com valores 

próximos ao normal. Esta fase é atribuída a resolução do hematoma e ao 

seu efeito expansivo. Outro fator que contribui para o reestabelecimento do 

FSE é a neovascularização na periferia do tecido cerebral gliótico. No centro 

do hematoma há um déficit do FSE correspondente a um tecido não viável. 

Ainda não há estudos sobre o comportamento da autorregulação 

cerebral em hematomas com grandes dimensões. Uma hipótese é que estes 

hematomas poderiam prejudicar a autorregulação permitindo que valores da 

pressão arterial interferissem diretamente o FSE. Nesta situação, valores 

pressóricos acima do limite superior da autorregulação possibilitariam o 

aumento nas dimensões do hematoma. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo (Protocolo de 

Pesquisa Nº279/10). Foi desenvolvido na Disciplina de Técnica Cirúrgica e 

Cirurgia Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo em aderência aos princípios do National Institute of Health (1985),  

The American Physiological Society (1995) e a Lei 11794 de 8 de Outubro 

de 2008 da Constituição Federal Brasileira para o cuidado, manipulação e 

utilização de animais de laboratório. 

 

4.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O software Excel® 2007 foi utilizado na construção de bases de dados 

para as variáveis PRx, PPE, PAM e PIC. As informações contidas nas bases 

de dados foram transferidas para o pacote estatístico SPSS® (Statistical 

Package for Social Sciences) versão 13.0 e, também, no software estatístico 

GrapfPad Prism® 6.0 para análise estatística dos dados. As variáveis 

estudadas foram mensuradas nos níveis das escalas: nominal, intervalar e 

das razões. Inicialmente, efetuou-se a codificação das variáveis pertinentes, 

e procedeu-se a consistência dos dados. A seguir, em relação ás variáveis 

inerentes ao objeto de estudo, procedeu-se à análise estatística através da 

análise exploratória dos dados, correlação de Pearson para a variável PRx e 

estudos inferenciais através da ANOVA paramétrica de um fator 

(comparação das médias de 3 grupos independentes). Uso do teste de Qui-

Quadrado para tabela de contingência 2 x 2 e da medida de Concordância 

Kappa. Foi adotado o nível de significância α=5% ou 0,05. O software 

GrapfPad Prism® 6.0 foi usado na construção dos gráficos pertinentes para a 

ANOVA paramétrica. 
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4.2 ANIMAIS 

 

Foram estudados 28 suínos com idade de 3 meses, machos, híbridos 

das raças Landrace, Duroc e Pietrain com peso corpóreo aproximado de 18 

a 20Kg e provenientes de fazenda privada localizada em Suzano, Brasil. Os 

animais foram transportados para a Faculdade de Medicina de São Paulo no 

dia do experimento. Os sete primeiros suínos foram utilizados para 

desenvolver o modelo experimental. 
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4.3 PROTOCOLO ANESTESIA 

 

Os suínos foram submetidos a 12 horas de jejum com livre acesso à 

água, até 1 hora antes do experimento. A técnica anestésica empregada em 

todos os animais constou da administração de Quetamina (Ketamin-S®, 

Cristália) na dose de 5 mg/kg e Midazolan (Dormire®, Cristália) na dose de 

0,25 mg/kg, ambos colocados na mesma seringa e administrados pela via 

intramuscular, como medicação pré-anestésica. 

 

 

Figura 14 -  Medicação pré-anestésica aplicada a suíno observando-se o 
relaxamento gradativo após a medicação 
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Decorridos quinze minutos a veia marginal da orelha foi cateterizada 

com cateter vascular de calibre 20 ou 22 (BD Insytetm®). Uma vez 

estabelecido o acesso venoso, realizou-se a indução anestésica, que 

consistiu na aplicação de propofol (Provine® 1% - Cláris) na dose de  

5 mg/kg, receberam também um volume inicial de 20 ml/Kg de solução 

fisiológica (NaCl 0,9%) para compensar a perda volêmica relativa ao jejum.  

 
Figura 15 -  Cateterismo veia auricular. Em A, os técnicos de laboratório 

Cláudio Vidotti e Orival Santana Santos 
 

Os animais foram intubados com sonda endotraqueal de diâmetro 6 

(Portex®), sendo a manutenção anestésica feita com propofol (Provine® 1% - 

Cláris) na dose de 3 mg/kg/h e a analgesia mantida com fentanil (Fentanest® 

- Cristália), por dose inicial de 5 µg/kg seguida de infusão contínua de  

0,4 µg/kg/min por via intravenosa (IV). 
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Figura 16 -  Protocolo de anestesia realizado pelo veterinário anestesista 
Professor Alessandro Belon 

 

 
Figura 17 -  Procedimento de intubação orotraqueal realizada pelo técnico 

laboratório Cláudio Vidotti 
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Após intubação endotraqueal os animais foram submetidos à 

ventilação mecânica controlada ciclada a volume (Ventilador Dixtal® 5010), 

com volume corrente (VC) de 10 ml/Kg, fração inspirada de oxigênio (FIO2) 

de 0,30 e pressão positiva expiratória final (PEEP) de 5 cmH2O. Os 

parâmetros ventilatórios foram ajustados para manter a PaCO2 entre 35 e 45 

mmHg, a PaO2 entre 100-150 mmHg e o pH entre 7,35-7,45. Para se avaliar 

a adequação da ventilação foram mensurados continuamente tanto a 

pressão final de dióxido de carbono expirado (EtCO2), quanto a saturação 

periférica da hemoglobina por meio de oximetria de pulso (SpO2). 

 

 

Figura 18 -  Ajuste ventilação mecânica realizada pelo veterinário 
anestesista Professor Alessandro Belon 
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A artéria femoral direita foi cateterizada para monitoração da pressão 

arterial média invasiva e a esquerda para coleta das amostras de 

gasometria. Foi realizada gasometria arterial com amostras (0,3 ml) no início 

do procedimento a fim de estabelecer os parâmetros ventilatórios e após 

intervenções para avaliar manutenção dos parâmetros fisiológicos. Ao total, 

foram realizadas 04 coletas de gasometria arterial durante o procedimento. 

 

 

Figura 19 -  Cateterismo da artéria femoral direita e esquerda para 
monitoração hemodinâmica e coleta de gasometria 
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Figura 20 -  Coleta de gasometrias de controle realizada pelo veterinário 
anestesista Professor Alessandro Belon 
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Durante o experimento, os animais receberam fluidoterapia de 

suporte com solução fisiológica (NaCl 0,9%) de 5 ml/kg/hora. O cateterismo 

vesical por cistostomia foi realizado a fim de otimizar o balanço hídrico.  

 

 
Figura 21 -  Cateterismo vesical realizado através de minilaparotomia 
 

Foi utilizada anestesia local prévia às incisões cutâneas com 

xylestesin® 2% (20 mg/ml) para reduzir a quantidade de anestesia geral no 

experimento. Os dados hemodinâmicos foram coletados através do Monitor 

multiparâmetros Dixtal® 2020. A temperatura central foi mantida entre  

37-38 ºC com a utilização de um colchão térmico e soluções de manutenção 

previamente aquecidas. 
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Figura 22 -  Colchão térmico utilizado para controle da temperatura 
 
 
4.4 MODELO EXPERIMENTAL E ALGORITMO DO EXPERIMENTO 

 

Foi simulada uma hemorragia intracraniana espontânea (HICE) frontal 

esquerda através modificações do método descrito por Wagner KR14. Após a 

realização de uma incisão cutânea retilínea de 4 cm para expor a sutura 

metópica e coronária foi realizada trepanação óssea (3 mm diâmetro) 

localizada na sutura coronária 1cm lateral (à esquerda) `a sutura metópica. 

Foi introduzido um cateter para monitoração da pressão intracraniana 

tecidual cerebral com 2 cm de profundidade (modelo Raumedic®, 

microsensor tipo microchip, Neurovent P) no lobo frontal. Uma trepanação 

óssea localizada 1 cm lateral (à esquerda) à sutura metópica e 1 cm anterior 

à sutura coronária com diâmetro de 3 mm permitiu a introdução de sonda 

vesical pediátrica 8 french com inclinação de 20 graus lateral e profundidade 

de 2 cm, com o intuíto de atingir a substância branca subcortical frontal 

esquerda. Após indução anestésica, monitoração sistêmica e intracraniana, 

os suínos foram avaliados por pelo menos 1 hora a fim de estabilização dos 

parâmetros fisiológicos.  
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Figura 23 -  Visão superolateral esquerda do crânio suíno, demonstrando 
as suturas cranianas (metópica, coronal e sagital) 

 
Figura 24 -  Visão superior crânio suíno, demonstrando a localização da 

incisão cutânea (A), a localização das trepanações cranianas 
(B) e o local de inserção dos cateteres (C) de Foley® e de 
pressão intracraniana 
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Figura 25 -  Cateteres utilizados nos experimentos com padronizações de 
tamanho, angulação e profundidade. Em A e B, cateter Foley® 
desinsuflado e inflado. Em C, cateter de pressão intracraniana 
parenquimal PIC Raumedic ® 

 

 

Figura 26 -  Incisão cutânea retilínea vértix craniano com exposição das 
suturas e suas relações com as trepanações ósseas (A). Em B, 
inserção cateteres intracranianos 
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Figura 27 -  Realização de uma craniectomia a fim de exposição córtex 
superolateral e os pontos de inserção dos cateteres intracranianos. Em A 
com duramater preservada, em B sem duramater 

 
 
Figura 28 -  Angulações cateteres intracranianos na substância branca 
subcortical frontal esquerda. Em A, cateter foley® com angulação lateral de 
20 graus. Em B, cateter PIC com inserção retilínea 
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Após a fase de estabilização, o balonete é preenchido gradualmente por 

uma solução de SF 0,9% infundida manualmente durante 15 minutos de 

forma padronizada. Ao final dos experimentos o volume do balonete foi 

avaliado. 

O Experimento foi dividido aleatoriamente em três grupos (A, B e C) 

de sete suínos cada. Em média, o peso do encéfalo adulto do sexo 

masculino é 1.450 g 15, 36, e o dos suínos utilizados (3 meses idade; 18-20 Kg 

de peso corporal; machos) era 75 g, o que corresponde a 5,17% do peso 

cerebral humano. Assim, no grupo A foi realizada uma HICE com volume de 

4 ml, equivalente a hemorragia de aproximadamente 77,37 ml em humano 

adulto. No grupo B, foi realizada uma HICE com volume inicial de 4 ml e 

após 1 hora acrescentado mais 3 ml simulando ressangramento e gerando 

volume final de 7 ml, equivalente a hemorragia de aproximadamente 135,39 

ml em humano adulto. No grupo C foi realizada uma HICE com volume de 7 

ml, equivalente a hemorragia de aproximadamente 135,39 ml em humano 

adulto. Os grupos A e C simularam HICE de grande volume (> 60 ml) 5. O 

grupo B simulou HICE de grande volume que apresentou um episódio de 

ressangramento. QUADRO 3 
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Quadro 3 -  Grupos, experimentos e fases. As fases tem duração de 1 h 
cada. F1, fase de calibração multiparamétrica. F2 e F3, fase de 
hipertensão intracraniana. F4, fase de intervenção terapêutica 
com salina hipertônica. F5, fase de intervenção terapêutica 
(cirurgia). Nas fases F4 e F5, em vermelho os experimentos 
que não melhoraram após intervenção  
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Cada experimento teve a duração de 5 horas com avaliações em 

cinco fases (F):  

-  A primeira fase (F1) representa a monitoração da autorregulação cerebral 

na primeira hora após a calibração multiparamétrica.  

-  A segunda fase (F2) representa a monitoração da autorregulação cerebral 

na primeira hora após a indução da lesão cerebral.  

-  Nos grupos A e C, a terceira fase (F3) representa a monitoração da 

autorregulação cerebral na segunda hora após a indução da lesão 

cerebral. No grupo B, a terceira fase (F3) representa a monitoração da 

autorregulação cerebral no período de 1 hora após o acréscimo de 3 ml 

no balonete da sonda (simulando um ressangramento).  

-  A quarta fase (F4) representa a quarta hora de monitoração da 

autorregulação cerebral após a intervenção de solução salina hipertônica 

3% (8 ml/Kg, tempo de infusão 10 minutos).  

-  A quinta fase (F5) representa a quinta hora de monitoração da 

autorregulação cerebral após a intervenção cirúrgica (desinsuflação do 

balonete com tempo menor a 01 minuto). FIGURAS 29, 30 e 31. 
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Figura 29 -  Fluxograma do experimento no grupo A 

Figura 30 -  Fluxograma do experimento no grupo B 
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Figura 31 -  Fluxograma do experimento no grupo C 
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A monitoração neurológica multiparâmetros fez-se por meio da 

avaliação do diâmetro e reatividade pupilar, pressão arterial média invasiva 

(PAM), pressão intracraniana parenquimal (PIC), pressão de perfusão 

encefálica (PPE), índice de vasoreatividade cerebrovascular (PRx) e 

temperatura central (°C). A pressão de perfusão cerebral foi avaliada 

indiretamente através da diferença entre a PAM e a PIC, (PPE = PAM – PIC). 

O índice de reatividade cerebrovascular (PRx) 24 foi obtido pela aferição de 

40 medidas (a cada 15 segundos) de valores da pressão arterial média e da 

pressão intracraniana (através de uma central monitorização da Dixtal®) 

estabelecendo uma correlação de Pearson entre estas variáveis. FIGURAS 
32 e 33. 

 

Figura 32 -  Avaliação pupilar realizada a cada 15 minutos a fim de 
monitorar a compressão terceiro par craniano. Acima, pupilas 
direita e esquerda isocóricas. Abaixo, pupilas direita e 
esquerda midriáticas e fixas 
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Figura 33 -  Metodologia para aquisição dos dados da pressão arterial 
média (PAM) e da pressão intracraniana (PIC), e obtenção do 
índice de reatividade cerebrovascular (PRx) 

 

Após o término do experimento e sacrifício do animal, o encéfalo foi 

pesado em balança de alta precisão e foram realizados cortes a fim de 

afastar a possibilidade de acréscimos de volume, por sangramento cerebral, 

durante a indução da lesão expansiva. FIGURAS 34 a 37. 
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Figura 34 -  Após sacrifício animal, o cérebro foi retirado do crânio a fim de 

ser pesado e avaliado. Acima, passo a passo da retirada do 
encéfalo com a retirada da abóbada craniana, das meninges, 
secção dos pares cranianos e por fim, a secção medular na 
transição crânio cervical. Em A, B e C o técnico de laboratório 
Orival Santana Santos auxiliando o procedimento 

 
Figura 35 -  Aferição do peso suíno macho de 3 meses de idade e do seu 

encéfalo. Em A, técnico laboratório Claúdio Vidotti mensurando 
o peso do suíno após medicação pré-anestésica. Em B, peso 
do encéfalo após o término do experimento 
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Figura 36 -  Corte coronal realizado em topografia de lesão cerebral no lobo 

frontal esquerdo a fim de afastar acréscimo de volume por 
sangramento cerebral 

 
Figura 37 -  Secção coronal realizada em lobo frontal suíno ao término 

experimento, demonstrando alterações saclike cavities a 
microscopia óptica 100x (A). Em B, cérebro normal 
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4.5 DESCARTE DOS ANIMAIS 

 

Ao término do experimento, os animais foram sacrificados com a 

administração de overdose de anestésico, propofol 20 mg/kg e fentanil  

10 µg/kg, seguida de 40 ml de solução de cloreto de potássio a 19,1%, por 

via endovenosa. 

Os suínos foram acondicionados em sacos plásticos branco leitosos, 

com o logotipo “Risco biológico”, identificados com etiquetas onde constam a 

origem e o conteúdo, assim como o responsável; colocados em um carro 

cuba com tampa para transporte até o “container” de coleta hospitalar 

destinada à incineração. 
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5. RESULTADOS  

 

 

Experimentos 

Os animais dos três grupos pertenceram à mesma população quando 

avaliados pelas variáveis morfométricas (peso suíno e encéfalo), 

hemodinâmica encefálica (pressão de perfusão encefálica - PPE e índice de 

reatividade pressórica cerebrovascular - PRx) e metabólicas (sódio, 

potássio, pressão parcial arterial de gás carbônico - PaCO2, pressão parcial 

de oxigênio-PaO2, hematócrito e temperatura) na fase F1 (Tabela 1).  

 

Tabela 1 -  Variáveis morfométricas (peso suíno e peso encéfalo), 
hemodinâmica encefálica (PPE e PRx) e bioquímicas (Na+, K+, 
hematócrito, PaCO2, PaO2, temperatura esofágica ºC) dos 
grupos A, B e C na fase F1 

 

Variáveis Grupo A  
(4 ml) 

Grupo B  
(4+3 ml) 

Grupo C  
(7 ml) P 

Peso suíno (Kg)+ 18,86 ± 1,93 18,24 ± 0,69 19,03 ± 0,99 p=0,514 

Peso encéfalo (g)+ 72,00 ± 4,73 74,17 ± 4,71 77,67 ± 9,50 p=0,411 

PPE (mmHg)+ 80,10 ± 15,86 79,67 ± 12,94 76,37 ± 11,99 p=0,857 

PRx+ 0,015 ± 0,156 0,017 ± 0,079 -0,017 ± 0,106 p=0,838 

Na+ (mEq.L-1)+ 136,57 ± 2,23 134,57 ± 3,05 135,71 ± 3,68 p=0,482 

K+ (mEq.L-1)+ 4,01 ± 0,48 4,29 ± 0,24 3,97 ± 0,63 p=0,457 

Hematócrito (%)+ 29,67 ± 2,32 30,11 ± 3,95 32,57 ± 4,11 p=0,283 

PaCO2 (mmHg)+ 41,34 ± 2,84 40,21 ± 3,51 39,60 ± 4,03 p=0,646 

PaO2 (mmHg)+ 160,57 ± 18,32 156,57 ± 23,21 158,29 ± 15,07 p=0,926 

Temperatura (oC)+ 38,36 ± 0,54 38,17 ± 0,44 38,40 ± 0,91 p=0,790 

Os valores da tabela são os valores médios e os desvios padrões dos respectivos grupos. 
ANOVA one-way, resultado não-significativo: p-valor > 0,05. (+) Teste de homogeneidade de 
variâncias: não rejeita a hipótese nula Ho: igualdade de variâncias . 
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A análise do índice de reatividade pressórica cerebrovascular (PRx) 

entre os grupos A, B e C na Fase 1 (fase de monitoração) através de 

ANOVA paramétrica de uma classificação ou um fator apresentaram valores 

médios e desvios padrões do grupo A (0,015 ± 0,156), grupo B (0,017 ± 

0,079) e grupo C (-0,017 ± 0,106) e estimativa por intervalo para o PRx, ou 

seja, intervalo de confiança ao nível de 95% de confiança para a verdadeira 

média µ forneceu para os grupos A: {-0,130 ; 0,159}, B: {-0,056 ; 0,089} e C: 

{-0,115 ; 0,081}, respectivamente. Fornecendo um resultado não significativo 

(significância p-valor = 0,838 > 0,05).  

A análise da pressão de perfusão encefálica (PPE) entre os grupos A, 

B e C na Fase 1 (fase de monitoração) através de ANOVA paramétrica de 

uma classificação ou um fator apresentou valores médios e desvios padrões 

do grupo A (80,10 ± 15,86), grupo B (79,67 ± 12,94) e grupo C (76,37 ± 

11,99) e estimativa por intervalo para o PPE, ou seja, intervalo de confiança 

ao nível de 95% de confiança para a verdadeira média µ forneceu para os 

grupos A: {65,44 ; 94,77}, B: {67,71 ; 91,63} e C: {65,28 ; 87,46}, 

respectivamente. Fornecendo um resultado não significativo (significância  

p-valor = 0,857 > 0,05). GRÁFICOS 1 e 2. 
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Gráfico 1 -  PRx - fase 1, nos grupos A, B e C 

 

 

Gráfico 2 -  PPE - fase 1, nos grupos A, B e C 
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Na Tabela 2, os valores médios do índice de reatividade pressórica  

cerebrovascular e da pressão de perfusão encefálica conforme os 

experimentos e as fases. No grupo A, não houve comprometimento nos 

valores médios do índice de reatividade pressórica cerebrovascular (PRx > 

0,2) nas fases 2 e 3. No grupo B, houve comprometimento nos valores 

médios do índice de reatividade pressórica cerebrovascular na fase 2 

(experimentos 10 e 15) e na fase 3 (experimentos 10, 15, 21, 23, 25). No 

grupo C, houve comprometimento nos valores médios do índice de 

reatividade pressórica cerebrovascular na fase 2 (experimentos 7, 8, 13 e 

16) e na fase 3 (experimentos 13, 16, 19 e 26). 
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Tabela 2 -  Valores médios do índice de reatividade pressórica cerebrovascular (PRx) e da pressão de perfusão encefálica 
(PPE) nas fases F1, F2, F3, F4 e F5 dos experimentos (EXPER) dos grupos A, B e C 

 
    PRx (valores médios) PPE (valores médios) 

GRUPO EXPER Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 
A E9 -0,057 0,140 -0,003 -0,090 0,167 98,763 87,458 81,133 92,117 96,246 
A E14 0,056 -0,103 0,008 -0,181 0,525 52,304 35,146 44,038 56,750 28,433 
A E17 -0,288 0,123 0,503 0,516 0,418 74,358 48,471 29,371 51,208 62,925 
A E20 0,063 0,092 -0,162 -0,169 -0,206 81,429 58,233 51,513 58,121 73,800 
A E22 0,102 0,031 0,111 -0,186 0,171 95,696 75,400 74,467 80,535 93,221 
A E24 0,018 -0,262 -0,192 -0,317 0,107 86,425 90,146 81,442 80,000 79,425 
A E27 0,210 0,185 -0,192 0,065 -0,196 71,738 50,225 42,325 70,983 82,571 
B E10 -0,104 0,346 0,492 0,502 0,273 95,508 47,419 54,054 9,533 38,483 
B E15 0,033 0,254 0,313 0,012 0,252 57,758 46,142 15,350 14,967 18,633 
B E18 -0,027 -0,040 -0,181 0,134 -0,009 88,838 74,921 61,771 86,496 93,104 
B E21 0,148 -0,252 0,297 -0,412 -0,589 77,599 61,192 69,317 99,317 132,146 
B E23 -0,022 0,157 0,206 -0,294 -0,168 83,188 76,017 57,296 71,242 90,146 
B E25 0,047 0,189 0,963 0,828 0,828 68,400 46,425 11,583 1,479 0,904 
B E28 0,041 0,061 0,013 -0,261 -0,361 86,396 80,400 82,950 114,838 103,838 
C E7 0,078 0,308 -0,190 0,013 0,071 83,008 70,821 65,892 72,838 74,225 
C E8 -0,101 0,323 0,188 -0,151 -0,062 84,625 54,979 72,554 70,642 87,029 
C E11 -0,090 -0,094 -0,176 -0,103 -0,071 65,771 51,563 62,954 64,579 72,842 
C E13 0,024 0,655 0,754 0,934 0,690 65,996 26,858 4,008 0,038 11,150 
C E16 -0,058 0,593 0,301 0,611 0,448 83,417 45,325 34,629 17,688 29,646 
C E19 0,158 0,086 0,206 -0,018 0,222 91,375 72,204 76,429 84,379 95,879 
C E26 -0,128 -0,155 0,490 0,315 -0,376 60,392 25,429 40,721 48,446 69,175 

Em negrito, os valores de PRX maiores 0,2 (comprometimento do índice de reatividade pressórica cerebrovascular). 
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Na avaliação da influência do volume e tempo no prejuízo do índice de 

reatividade pressórica cerebrovascular (PRx) e da pressão de perfusão 

encefálica (PPE) nas fases 2 e 3 (hipertensão intracraniana sem 

intervenção) observamos: 

 

O volume de 4 ml na fase 3 do grupo A (2 horas de hipertensão 

intracraniana) apresentou valores médios e desvios padrões do PRx (0,011 

± 0,246) e PPE (57,76 ± 21,05). O volume de 4 ml na fase 2 do grupo B  

(1 hora de hipertensão intracraniana) apresentou valores médios e desvios 

padrões do PRx (0,102 ± 0,200) e PPE (61,79 ± 15,32). A estimativa por 

intervalo para o PRx, ou seja, intervalo de confiança ao nível de 95% de 

confiança para a verdadeira média µ, forneceu para os grupos A: {-0,217 ; 

0,238} e B: {-0,083 ; 0,287}, respectivamente. A estimativa por intervalo para 

a PPE, ou seja, intervalo de confiança ao nível de 95% de confiança para a 

verdadeira média µ, forneceu para os grupos A: {38,29 ; 77,22} e B: {47,62; 

75,96}, respectivamente. O teste paramétrico t (comparação das médias de 

dois grupos independentes) foi aplicado para avaliação do PRx nas fase 3 

do grupo A e fase 2 do grupo B, satisfeito a premissa de normalidade dos 

dados e igualdade de variâncias, fornecendo resultado não significativo 

(significância p-valor = 0,460 > 0,05). O teste paramétrico t foi aplicado para 

avaliação da PPE na fase 3 do grupo A e fase 2 do grupo B, satisfeito a 

premissa de normalidade dos dados e igualdade de variâncias, fornecendo 

resultado não significativo (significância p-valor = 0,689 > 0,05). GRÁFICOS 
3 e 4. 
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Gráfico 3 -  PRx – fases 3 e 2, segundo os grupos experimentais A e B. 

Comparação volume expansivo de 4 ml durante 1 h (Grupo 
B Fase 2) versus 2 h (Grupo A Fase 3) 

 
Gráfico 4 -  PPE – fases 3 e 2, segundo os grupos experimentais A e B. 

Comparação volume expansivo de 4 ml durante 1 h (Grupo 
B Fase 2) versus 2 h (Grupo A Fase 3) 
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O volume de 7 ml na fase 3 do grupo B (1 hora de hipertensão 

intracraniana) apresentou valores médios e desvios padrões do PRx (0,300 

± 0,365) e PPE (50,33 ± 26,90). O volume de 7ml na fase 2 do grupo C  

(1 hora de hipertensão intracraniana) apresentou valores médios e desvios 

padrões do PRx (0,245 ± 0,316) e PPE (49,60 ± 18,77). A estimativa por 

intervalo para o PRx, ou seja, intervalo de confiança ao nível de 95% de 

confiança para a verdadeira média µ, forneceu para os grupos B: {-0,037 ; 

0,638} e C: {-0,047 ; 0,5389}, respectivamente. A estimativa por intervalo 

para a PPE, ou seja, intervalo de confiança ao nível de 95% de confiança 

para a verdadeira média µ, forneceu para os grupos B: 25,45 ; 75,21} e C: 

{32,24 ; 66,96}, respectivamente. O teste paramétrico t foi aplicado para 

avaliação do PRx nas fase 3 do grupo B e fase 2 do grupo C, satisfeito a 

premissa de normalidade dos dados e igualdade de variâncias, fornecendo 

resultado não significativo (significância p-valor = 0,768 > 0,05). O teste 

paramétrico t foi aplicado para avaliação do PPE nas fase 3 do grupo B e 

fase 2 do grupo C, satisfeito a premissa de normalidade dos dados e 

igualdade de variâncias, fornecendo resultado não significativo (significância 

p-valor = 0,954 > 0,05). GRÁFICOS 5 e 6. 
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Gráfico 5 -  PRx – fases 3 e 2, segundo os grupos experimentais B e C. 

Comparação volume expansivo de 7 ml durante 1 h (Grupo 
B Fase 3) versus 1 h (Grupo C Fase 2). O Grupo B provém 
de um volume expansivo de 4 ml que aumenta para 7 ml na 
Fase 3 

 

 
Gráfico 6 -  PPE – fases 3 e 2, segundo os grupos experimentais B e C. 

Comparação volume expansivo de 7 ml durante 1 h (Grupo 
B Fase 3) versus 1 h (Grupo C Fase 2). O Grupo B provém 
de um volume expansivo de 4 ml que aumenta para 7 ml na 
Fase 3 



Resultados 67 
  
 

 

O volume de 4 ml na fase 2 do grupo A (1 hora de hipertensão 

intracraniana) apresentou valores médios e desvios padrões do PRx (0,029 

± 0,159) e PPE (63,58 ± 21,05). O volume de 7 ml na fase 2 do grupo C (1 

hora de hipertensão intracraniana) apresentou valores médios e desvios 

padrões do PRx (0,245 ± 0,316) e PPE (49,60 ± 18,77). A estimativa por 

intervalo para o PRx, ou seja, intervalo de confiança ao nível de 95% de 

confiança para a verdadeira média µ, forneceu para os grupos A: {-0,118 ; 

0,176} e C: {-0,047 ; 0,538}, respectivamente. A estimativa por intervalo para 

a PPE, ou seja, intervalo de confiança ao nível de 95% de confiança para a 

verdadeira média µ, forneceu para os grupos A: {44,11 ; 83,05} e C: {32,24 ; 

66,96}, respectivamente. O teste paramétrico t foi aplicado para avaliação do 

PRx nas fases 2 do grupo B e C, satisfeita a premissa de normalidade dos 

dados e igualdade de variâncias, fornecendo resultado não significativo 

(significância p-valor= 0,132 > 0,05). O teste paramétrico t foi aplicado para 

avaliação do PPE nas fase 2 do grupo B e C, satisfeita a premissa de 

normalidade dos dados e igualdade de variâncias, fornecendo resultado não 

significativo (significância p-valor = 0,214 > 0,05). GRÁFICOS 7 e 8. 
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Gráfico 7 -  PRx – fase 2, segundo os grupos experimentais A e C. 

Comparação volume expansivo de 4 ml durante 1 h (Grupo 
A Fase 2) versus 7 ml durante 1 h (Grupo C Fase 2) 

 
Gráfico 8 -  PPE – fase 2, segundo os grupos experimentais A e C. 

Comparação volume expansivo de 4 ml durante 1 h (Grupo 
A Fase 2) versus 7 ml durante 1 h (Grupo C Fase 2) 
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O volume de 4 ml na fase 3 do grupo A (2 horas de hipertensão 

intracraniana) apresentou valores médios e desvios padrões do PRx (0,011 

± 0,246) e PPE (57,76 ± 21,05). O volume de 7 ml na fase 3 do grupo C (2 

horas de hipertensão intracraniana) apresentou valores médios e desvios 

padrões do PRx (0,225 ± 0,339) e PPE (51,03 ± 26,01). A estimativa por 

intervalo para o PRx, ou seja, intervalo de confiança ao nível de 95% de 

confiança para a verdadeira média µ, forneceu para os grupos A: {-0,217 ; 

0,238} e C: {-0,089 ; 0,538}, respectivamente. A estimativa por intervalo para 

a PPE, ou seja, intervalo de confiança ao nível de 95% de confiança para a 

verdadeira média µ, forneceu para os grupos A: {38,29 ; 77,22} e C: {26,98 ; 

75,08}, respectivamente. O teste paramétrico t foi aplicado para avaliação do 

PRx nas fases 3 do grupo A e C, satisfeita a premissa de normalidade dos 

dados e igualdade de variâncias, fornecendo resultado não significativo 

(significância p-valor= 0,202 > 0,05). O teste paramétrico t foi aplicado para 

avaliação do PPE nas fases 3 do grupo A e C, satisfeita a premissa de 

normalidade dos dados e igualdade de variâncias, fornecendo resultado não 

significativo (significância p-valor = 0,604 > 0,05). GRÁFICO 9 e 10. 
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Gráfico 9 -  PRx – fase 3, segundo os grupos experimentais A e C. 

Comparação volume expansivo de 4 ml durante 2 h (Grupo 
A Fase 3) versus 7 ml durante 2 h (Grupo C Fase 3) 

 

 
Gráfico 10 -  PPE – fase 3, segundo os grupos experimentais A e C. 

Comparação volume expansivo de 4 ml durante 2 h (Grupo 
A Fase 3) versus 7 ml durante 2 h (Grupo C Fase 3) 
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A avaliação qualitativa da pressão intracraniana (PIC) após a fase F4 

e F5 foi categorizada em redução PIC e em não redução da PIC. Foi 

considerado redução da PIC após a utilização da SSH3% os experimentos 

onde houve diminuição da PIC em relacão ao valor inicial da Fase 4 durante 

60 minutos. Foi considerado redução da PIC após a cirurgia os 

experimentos onde na, fase 5, a PIC permaneceu menor que 20 mmHg 

durante 60 minutos após desinsuflar o balonete. FIGURA 38 

 

Figura 38 -  Curva de pressão intracraniana nas Fases 4 e 5. Em A 
responsividade a SSH3%, em B não responsividade a SSH3%. 
Em C responsividade a cirurgia, em D não responsividade a 
cirurgia. 
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A curva de tendência do PRx apresentou dois padrões nas fase 4 e 5: 

platô e sinusoidal. No padrão sinusoidal houve o benefício da intervenção, 

no padrão platô não houve benefício da intervenção. FIGURA 39. 

 

Figura 39 -  Curva de tendência PRx nas Fases 4 e 5. Em A, curva de 
tendência sinusoidal. Em B, curva de tendência em platô 
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A avaliação da influência da salina hipertônica e cirurgia na pressão 

intracraniana (PIC) nas fases 4 e 5 respectivamente (anexos), observamos: 

 

GRUPO A: 

 

- FASE 4 (tratamento clínico com solução salina hipertônica 3% - SSH3%) 

apenas o experimento 17 apresentou valores médios do PRx > 0,2 (0,516) 

não havendo redução da pressão intracraniana em relação ao valor inicial 

durante 60 minutos. Em relação a curva de tendência do PRx, apenas o 

experimento 17 apresentou o padrão platô, não havendo redução da 

pressão intracraniana em relação ao valor inicial durante 60 minutos. Os 

demais experimentos apresentaram redução da PIC com a solução salina 

em relação ao valor inicial durante 60 minutos.  

 

- FASE 5 (cirurgia), observamos que apresentaram valores médios do PRx > 

0,2 os experimentos 14 (0,525) e 17 (0,417) não havendo redução da 

pressão intracraniana para valores menores que 20 mmHg durante 60 

minutos. Em relação a curva de tendência do PRx, os experimentos 14 e 17 

apresentaram o padrão platô não havendo redução da pressão intracraniana 

para valores menores que 20 mmHg durante 60 minutos. Os demais 

experimentos apresentaram redução da PIC para valores menores que 20 

mmHg durante 60 minutos.  
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GRUPO B: 

 

- FASE 4 (tratamento clínico com solução salina hipertônica 3% - SSH3%) 

os experimentos 10 (0,502) e 25 (0,828) apresentaram valores médios do 

PRx > 0,2 não havendo redução da pressão intracraniana em relação ao 

valor inicial durante 60 minutos. Em relação a curva de tendência do PRx, os 

experimentos 10 e 25 apresentaram o padrão platô, não havendo redução 

da pressão intracraniana em relação ao valor inicial durante 60 minutos. Os 

demais experimentos apresentaram redução da PIC com a solução salina 

em relação ao valor inicial durante 60 minutos.  

 

- NA FASE 5 (cirurgia), observamos que apresentaram valores médios do 

PRx > 0,2 os experimentos 10 (0,273) e 25 (0,828) não havendo redução da 

pressão intracraniana para valores menores que 20 mmHg durante 60 

minutos. Em relação a curva de tendência do PRx, os experimentos 10 e 25 

apresentaram o padrão em platô não havendo redução da pressão 

intracraniana para valores menores que 20 mmHg durante 60 minutos. Os 

demais experimentos apresentaram redução da PIC para valores menores 

que 20 mmHg durante 60 minutos, exceto o experimento 15 (0,25) que 

apresentou valor médio do PRx na fase 5 > 0,2 e curva de tendência do PRx 

padrão sinusoidal apresentou redução da PIC.  
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GRUPO C: 

 

- FASE 4 (tratamento clínico com solução salina hipertônica 3% - SSH3%) o 

experimento 13 (0,934) e 26 (0,315) apresentaram valores médios do PRx > 

0,2 não havendo redução da pressão intracraniana em relação ao valor 

inicial durante 60 minutos. Em relação a curva de tendência do PRx, os 

experimentos 13 e 26 apresentaram o padrão platô, não havendo redução 

da pressão intracraniana em relação ao valor inicial durante 60 minutos. Os 

demais experimentos apresentaram redução da PIC com a solução salina 

em relação ao valor inicial durante 60 minutos. O experimento 16 (0,611) 

que apresentou valor médio do PRx na fase 4 > 0,2 e uma curva de 

tendência do PRx padrão sinusoidal havendo redução da PIC em relação ao 

valor inicial durante 60 minutos. 

 

- FASE 5 (cirurgia), observamos que apresentaram valores médios do PRx > 

0,2 os experimentos 13 (0,690) e 16 (0,448) não havendo redução da 

pressão intracraniana para valores menores que 20 mmHg durante 60 

minutos. Em relação a curva de tendência do PRx, os experimentos 13 e 16 

apresentaram o padrão em platô não havendo redução da pressão 

intracraniana para valores menores que 20 mmHg durante 60 minutos. Os 

demais experimentos apresentaram redução da PIC para valores menores 

que 20 mmHg durante 60 minutos. O experimento 19 (0,222) que 

apresentou valor médio do PRx na fase 5 > 0,2 e curva de tendência PRx 

padrão sinusoidal apresentou redução da PIC. 
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Tabela 3 -  Comparação dos intervalos de valores do índice de reatividade 
pressórica cerebrovascular (PRx) na fase 4 (tratamento clínico 
com solução salina hipertônica 3% - SSH3%) e fase 5 (cirurgia) 
relacionado ao resultado do tratamento nos grupos A, B e C 

 
Grupo A Redução da PIC Não redução da PIC 

Fase 4 - SSH 3%   

PRx ≤ -0,2 E24 - 

-0,2 < PRx ≤ 0,2 E9,E14,E20,E22,E27 - 

PRx > 0,2 - E17 

Fase 5 - Cirurgia   

PRx ≤ -0,2 E20 - 

-0,2 < PRx ≤ 0,2 E9,E22,E24,E27 - 

PRx > 0,2 - E14, E17 
 

Grupo B Redução da PIC Não redução da PIC 

Fase 4 - SSH 3%   

PRx ≤ -0,2 E21, E23, E28 - 

-0,2 < PRx ≤ 0,2 E15, E18 - 

PRx > 0,2 - E10, E25 

Fase 5 - Cirurgia   

PRx ≤ -0,2 E21, E28 - 

-0,2 < PRx ≤ 0,2 E18, E23 - 

PRx > 0,2 E15 E10, E25 
 

Grupo C Redução da PIC Não redução da PIC 

Fase 4 - SSH 3%   

PRx ≤ -0,2 - - 

-0,2 < PRx ≤ 0,2 E7,E8,E11,E19 - 

PRx > 0,2 E16 E13, E26 

Fase 5 - Cirurgia   

PRx ≤ -0,2 E26 - 

-0,2 < PRx ≤ 0,2 E7, E8, E11 - 

PRx > 0,2 E19 E13, E16 
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Tabela 4 -  Comparação dos padrões da curva de tendência do (PRx) na 
fase 4 (tratamento clínico com solução salina hipertônica 3% - 
SSH3%) e fase 5 (cirurgia) relacionado ao resultado do 
tratamento nos grupos A, B e C 

 
Grupo A Redução da PIC Não redução da PIC 

Fase 4 - SSH 3%   

PRx Sinusoidal E9,E14,E20,E22,E24,E27 - 

PRx Platô - E17 

Fase 5 - Cirurgia   

PRx Sinusoidal E9,E20,E22,E24,E27 - 

PRx Platô - E14, E17 
 
Grupo B Redução da PIC Não redução da PIC 

Fase 4 - SSH 3%   

PRx Sinusoidal E15,E18, E21, E23, E28 - 

PRx Platô - E10, E25 

Fase 5 - Cirurgia   

PRx Sinusoidal E15,E18, E21, E23, E28 - 

PRx Platô - E10, E25 
 
Grupo C Redução da PIC Não redução da PIC 

Fase 4 - SSH 3%   

PRx Sinusoidal E7, E8, E11, E16, E19 - 

PRx Platô - E13, E26 

Fase 5 - Cirurgia   

PRx Sinusoidal E7, E8, E11, E16, E19 - 

PRx Platô - E13, E26 
 
 
 



Resultados 78 
  
 

 

Tabela 5 -  Concordância do PRx com as intervenções: Fase 4 (Salina 3%) 
x Fase 5 (Cirurgia) 

 

Fase 4 –Salina3%  
Total 

Fase 5 - Cirurgia 
Teste de 
χ2 (+) 

Sig. p-valor 

Redução  
da PIC 

Não redução  
da PIC 

n % n % N % 

Redução da PIC 16 76,2 14 93,3 2 33,3 

 Não redução da PIC  5 23,8   1 6,7 4 66,7 p=0,011 

Total 21 100 15 100 6 100   
(+) Teste Exato de Fisher (3 células apresentam freq. espereda < 5), resultado significativo, 
p-valor = 0,011 < 0,05 Medida de Concordância Kappa: K = 0,632, indicando resultado 
significativo, p-valor = 0,004 < 0,05 
 
 

A concordância do índice de reatividade pressórica cerebrovascular 

em relação as intervenções salina 3% (Fase 4) e cirurgia (Fase 5) 

evidenciou que houve uma medida de concordância Kappa 0,632 

(substancial), indicando um resultado significativo, p = 0,004.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 
 



Discussão 80 
  
 

 

6. DISCUSSÃO 

 

 

O modelo experimental desenvolvido avaliou o efeito de uma lesão 

cerebral expansiva com progressão em minutos cuja fisiopatologia se 

assemelha a de uma hemorragia intracerebral espontânea. O modelo 

apresentou grupos homogêneos o que permitiu a análise dos grupos entre 

si. Diferentemente dos estudos na literatura, foram avaliados hematomas 

intracerebrais espontâneos com grandes volumes5 e avaliado a repercussão 

do ressangramento sobre o índice de reatividade pressórica 

cerebrovascular.  

Observou-se pelos resultados que volumes expansivos do grupo A 

(VFINAL= 4 ml), do grupo B e C (VFINAL= 7 ml)  podem interferir nos valores 

médios do índice de reatividade pressórica cerebrovascular nas primeiras 

duas horas de hipertensão intracraniana sem intervenção (Fase 2 e 3).  

A avaliação comparativa da influência das diferentes lesões 

expansivas com grandes volumes e do fator tempo sobre o índice de 

reatividade pressórica cerebrovascular não foi estatisticamente significante 

entre os grupos estudados nas diversas combinações realizadas nestas 

duas horas de hipertensão intracraniana sem intervenção (Fase 2 e 3). Na 

fase de hipertensão intracraniana com intervenção, Fase 4 (salina 

hipertônica 3%) e Fase 5 (cirurgia), houve melhora após intervenção 

naqueles experimentos cujos valores médios do PRx apresentavam-se 

menor que 0,2 e cuja curva de tendência do PRx foi padrão sinusoidal.  

Particularidades ocorreram nos experimentos (E15 Fase 5; E16 Fase 

4 e E19 Fase 5), onde apesar valor médio do PRx > 0,2 houve uma curva de 

tendência do PRx padrão sinusoidal e o benefício da intervenção. Este fato, 

corrobora o fenômeno da autorregulação cerebral ser um mecanismo 

fisiológico mais elaborado que o índice de reatividade pressórica 

cerebrovascular. A avaliação do índice de reatividade pressórica 
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cerebrovascular (PRx) através de seus valores médios e através de sua 

curva de tendência minimiza erros de interpretação. 

Outro resultado importante deste trabalho que traz à tona o papel da 

autorregulação cerebral como variável para avaliar o benefício das 

intervenções é a correlação Kappa entre a solução salina hipertônica (Fase 

4) e a cirurgia (Fase 5). Com este resultado podemos inferir que pacientes 

que apresentam comprometimento nos valores médios do índice de 

reatividade pressórica cerebrovascular e não apresentarem benefício com a 

solução salina hipertônica, não apresentarão benefício (concordância 

substancial kappa) com a cirurgia. 

A autorregulação cerebral é formada por componentes rápidos e 

lentos, em termos de alterações na resistência cerebrovascular (RCV), em 

resposta as pressões de pulsatilidade e pressão de perfusão encefálica 

(PPE), respectivamente. Quantificar o fenômeno de autorregulação cerebral 

é um processo complexo por existirem variáveis fisiológicas que podem 

interferir no fluxo sanguíneo encefálico (FSE) diretamente ou através de um 

acoplamento metabólico. A autorregulação estática mensura as variações do 

FSE decorrentes de variações de PPE. Representa, portanto, os 

componentes lentos da autorregulação. A autorregulação dinâmica avalia os 

componentes rápidos da autorregulação e tende a ser comprometida 

precocemente em relação a autorregulação estática 24, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

Estudos que analisam a autorregulação cerebral em pacientes portadores de 

hemorragia intracerebral espontânea são escassos e utilizam metodologias 

diferentes (estáticas ou dinâmicas): 

Czosnyka et al., em 1997, desenvolveram o conceito de índice de 

reatividade pressórica cerebrovascular (PRx) baseado no princípio de que 

em vigência de elevações da pressão arterial média (PAM) haveria 

vasoconstrição cerebral com redução do volume sanguíneo cerebral e 

consequentemente da pressão intracraniana. O índice de reatividade 

pressórica cerebral (PRx) reflete indiretamente a autorregulação cerebral 

sendo utilizado para otimizar a pressão de perfusão encefálica (PPE). O PRx 
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reflete o tônus da musculatura lisa das artérias e arteríolas cerebrais, as 

alterações da pressão transmural, fazendo parte de um fenômeno mais 

elaborado denominado autorregulação cerebral. Lesões com efeito 

expansivo alteram a pressão de perfusão encefálica (PPE) podendo 

descompensar o mecanismo de autorregulação cerebral, responsável por 

manter fluxo sanguíneo encefálico (FSE) adequado. Com a redução da PPE 

há como medida de compensação vasodilatação para manter o FSE. Porém, 

esta cascata vasodilatadora culmina com o aumento importante do volume 

sanguíneo encefálico e colapso vascular por aumento da hipertensão 

craniana. O índice de reatividade cerebrovascular (PRx) consiste na aferição 

de 40 medidas (a cada 5-15 segundos) de valores de pressão arterial média 

e pressão intracraniana estabelecendo uma correlação de Pearson entre 

estas variáveis. Valores menores que -0,2 representam boa reatividade 

cerebrovascular, enquanto valores maiores que 0,2 refletem uma reatividade 

cerebrovascular comprometida. A presença de uma correlação positiva entre 

a PAM e a PIC significa acometimento da reatividade cerebrovascular. 

Quando a variação dos valores entre a PAM e PIC são independentes, a 

reatividade cerebrovascular está adequada, havendo, assim, melhor 

prognóstico funcional 24. 

Zazulia et al., em 2001, estudando a autorregulação cerebral em 19 

pacientes através de PET, observaram que pacientes com hematomas 

intracerebrais pequenos e médios (1 - 45 ml) avaliados nas primeiras horas 

após o ictus neurológico (6 - 22 h) apresentavam autorregulação cerebral 

preservada na região peri-hematoma 34. 

Diedler et al., em 2009, avaliando a autorregulação cerebral dinâmica 

em 20 pacientes com hemorragia intracerebral espontânea por meio do 

índice de reatividade cerebrovascular (PRx), observaram o 

comprometimento da autorregulação cerebral dinâmica e justificaram o 

mesmo devido às flutuações da pressão de perfusão cerebral 43. 

Diedler et al., em 2010, avaliando a autorregulação cerebral dinâmica 

em 5 pacientes com hemorragia intracerebral em gânglios da base, 
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observaram que a região perilesional apresentava comprometimento 

regional da autorregulação (ORx, correlação entre PbrO2 e a pressão de 

perfusão cerebral) enquanto o comprometimento global da autorregulação 

(PRx, correlação entre a pressão intracraniana e a pressão arterial média) 

apenas ocorreu em 1 paciente. Apesar de poucos casos, foi aventada a 

hipótese que o PRx representa a reatividade cerebrovascular global 

(macrovasculatura), não sendo capaz de avaliar a reatividade 

cerebrovascular local (microvasculatura) localizada na região perilesional 44. 

Reinhard et al., em 2010, avaliando a autorregulação cerebral 

dinâmica (doppler) em 26 pacientes com hemorragia intracerebral 

espontânea, observaram que a autorregulação cerebral encontra-se 

preservada inicialmente, porém a piora ipsilateral ao hematoma pode ocorrer 

secundariamente (entre o 3 e 5 dias pós ictus neurológico) estando 

associada a quadro clínico grave, hemorragia intraventricular, baixa pressão 

de perfusão cerebral e mau prognóstico funcional 45.  

Nakagawa et al., em 2011, avaliando a autorregulação cerebral 

dinâmica (doppler) em 21 pacientes (< 72 h) com hemorragia intracerebral 

espontânea, verificaram que estes pacientes apresentavam elevados 

ganhos em uma ampla variação de frequência comparado ao grupo controle. 

Estes achados sugerem que a autorregulação cerebral dinâmica pode esta 

prejudicada precocemente nestes pacientes 46. 

Santos et al., em 2011, avaliando a autorregulação cerebral dinâmica 

(PRx) em 18 pacientes com hemorragia intracerebral não traumática, 

observaram que a análise do PRx com baixa amostragem L-PRx (1 hz) se 

correlaciona com o prognóstico tão bem quanto o PRx 47. 

Santos et al., em 2012, avaliando a autorregulação cerebral dinâmica 

(PRx) em modelo experimental de hemorragia intracerebral espontânea em 

17 suínos, evidenciaram que valores de PRx > 0,2 se correlacionam com as 

alterações na microdiálise durante eventos de hipóxia 48.  

Andrade et al., em 2013, descreveram um novo modelo experimental 

em suíno com hipertensão intracraniana (HIC) simulando um hematoma 



Discussão 84 
  
 

 

intracerebral expansivo. Sob anestesia, a HIC foi simulada através da 

insuflação de um balão. As variáveis da HIC foram analisadas através da 

monitoração da pressão intracraniana (PIC) parenquimal, epidural, oximetria 

cerebral, e doppler transcraniano. A PIC epidural evidenciou elevação mais 

lenta em comparação a PIC parenquimal. Observou-se correlação entre PIC 

e oximetria cerebral. O modelo descrito mostrou-se útil para compreender 

algumas das características fisiopatológicas da HIC aguda 49. 

Oeinck et al., em 2013, avaliando a autorregulação cerebral dinâmica 

(Doppler) em 26 pacientes com hemorragia intracerebral espontânea nos 

dias 1, 3 e 5 pós-ictus neurológico, observaram que a autorregulação 

cerebral encontra-se, em geral, preservada, porém o seu comprometimento 

encontra-se associado a grandes volumes de hematomas, hipotensão 

arterial e mau prognóstico funcional 50. 

Diedler et al., em 2014, avaliando a autorregulação cerebral dinâmica 

(PRx) em 38 pacientes com hemorragia intracerebral espontânea, numa 

análise restrospectiva, observaram prejuízo no PRx em 47% dos pacientes, 

concluindo que o tempo de comprometimento da autorregulação e o volume 

do hematoma são fatores independentes de prognóstico em 3 meses 51. 

Schmidt et al., em 2015, avaliando a autorregulação cerebral 

dinâmica (PRx e Mx) em pacientes vítimas de TCE grave e patologias 

cerebrovasculares, evidenciaram a correlação com o prognóstico funcional 

em 3 meses 52.  

Patriota et al., em 2015, avaliando a autorregulação cerebral dinâmica 

(PRx) em um caso de hemorragia intracerebral espontânea, evidenciaram o 

comportamento dinâmico da autorregulação cerebral ressaltando a 

importância desta metodologia no contexto da monitorização multimodal 53. 
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Valores do PRx variam de -1 a +1, dado que são coeficientes de 

correlação. Valores positivos inferem um leito vascular não reativo, pois 

demonstram que o aumento da pressão arterial média resulta em aumento 

da pressão intracraniana. Valores negativos inferem um leito vascular 

reativo, sendo o comportamento da pressão arterial média independente da 

pressão intracraniana. Enquanto o significado fisiológico dos valores 

extremos do PRx tem evidência própria, o valor intermediário que discrimina 

um leito vascular reativo para não reativo ainda não esta bem estabelecido. 

Valores intermediários de 0 a 0,25 foram avaliados na literatura sendo este 

último valor obtido através de regressão logística.54,55 Optamos neste 

trabalho por manter o valor intermediário do estudo original para análise 

comparativa.56   

Este modelo experimental apresenta as limitações de não representar 

exatamente uma situação clínica de HICE, apresentar pela idade do suíno 

uma imaturidade do sistema vascular encefálico. Destaca-se também  a 

limitação da autorregulação cerebral dinâmica, através do índice de 

reatividade pressórico cerebrovascular, representar  apenas o controle 

miogênico da autorregulação cerebral. Entretanto, trata-se de um estudo 

experimental controlado com lesões cerebrais de elevados e diferentes 

volumes, permitindo a avaliação de episódios de hipertensão intracraniana, 

de prejuízo da autorregulação dinâmica e benefício de intervenções clínicas 

e cirúrgicas. 

O presente estudo avalia a índice de reatividade pressórico 

cerebrovascular em modelo experimental de HICE de grandes volumes, 

acrescentando a literatura médica a possibilidade de prejuízo da 

autorregulação cerebral dinâmica e o não benefício das intervenções 

clínicas e cirúrgicas. 
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Quadro 4 -  Resumo dos trabalhos organizados por autor, ano, método e 
desfecho 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Experimentos simulando hemorragia intracerebral espontânea de grande 

volume podem apresentar comprometimento do índice de reatividade 

pressórica cerebrovascular nas primeiras duas horas do íctus neurológico.  

A intervenção clínica (SSH 3%) tem benefício nos experimentos com 

preservação do índice de reatividade pressórica cerebrovascular (PRx < 0.2 

e curva de tendência PRx padrão sinusoidal). 

A intervenção cirúrgica (desinsuflar balão) tem benefício nos experimentos 

com preservação do índice de reatividade pressórica cerebrovascular (PRx < 

0.2 e curva de tendência PRx padrão sinusoidal). 
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ANEXO 1: FICHA DO EXPERIMENTO. 
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ANEXO 2 -  PROTOCOLO DE ANESTESIA. 
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ANEXO 3 -  ANÁLISE DAS GASOMETRIAS NOS GRUPOS SEGUNDO AS 

FASES. 

 

Tabela 1a.  Comparação das médias da gasometria Sódio segundo os 
grupos de experimentos 

 

FASES 
Gasometria - SÓDIO ANOVA 

Grupo A Grupo B Grupo C Sig. p-valor 

Fase-1(+) 136,57 ± 2,23 134,57 ± 3,05 135,71 ± 3,68 p=0,482 

Fases-2 e 3(+) 134,71 ± 2,14 135,14 ± 3,34 134,57 ± 3,99 p=0,943 

Fase-4(+) 139,71 ± 3,55 138,86 ± 4,49 139,29 ± 3,96 p=0,929 

Fase-5(+) 151,86 ± 21,97 151,17 ± 30,78 154,25 ± 22,47 p=0,751 

ANOVA one-way, resultado não-significativo: p-valor > 0,05  
(+) Teste de homogeneidade de variâncias: não rejeita a hipótese nula Ho: igualdade de 
variâncias  
 
 

A ANOVA de um fator (one-way) aplicada na Tabela 1, para 

comparação das médias da gasometria Sódio para cada uma das fases 1, 2 

- 3, 4 e 5, segundo os grupos experimentais A, B e C, não apresentou 

diferença significativa (valor-p>0,05) em nenhuma das fases. 

 
 
Tabela 2a. Comparação das médias da gasometria Potássio segundo os 

grupos de experimentos 
 

FASES 
Gasometria - POTÁSSIO ANOVA 

Grupo A Grupo B Grupo C Sig. p-valor 

Fase-1(+) 4,01 ± 0,48 4,29 ± 0,24 3,97 ± 0,63 p=0,457 

Fases-2 e 3(+) 4,61 ± 0,41 4,51 ± 0,56 4,30 ± 0,68 p=0,540 

Fase-4(+), (1) 4,70a ± 0,57 4,19ab ± 0,51 4,03b ± 0,28 p=0,039* 

Fase-5(+) 4,91 ± 1,05 4,46 ± 0,61 3,89 ± 0,43 p=0,057 

ANOVA one-way, resultado não-significativo: p-valor > 0,05 e significativo: p-valor < 0,05 
(+) Teste de homogeneidade de variâncias: não rejeita a hipótese nula Ho: igualdade de 
variâncias 
(1)Teste Post-hoc de Tukey (comparações múltiplas), letras diferentes (ex. a≠b), diferença 
significativa entre as médias. 
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A ANOVA de um fator (one-way) aplicada na Tabela 2, para 

comparação das médias da gasometria Potássio para cada uma das fases 

1, 2 - 3, 4 e 5, segundo os grupos experimentais A, B e C, apresentou 

diferença significativa (*valor-p<0,05) apenas na fase 4 (SSH 3%). 

 
Tabela 3a.  Comparação das médias da gasometria Hematócrito segundo 

os grupos de experimentos 
 

FASES 
Gasometria - HEMATÓCRITO ANOVA 

Grupo A Grupo B Grupo C Sig. p-valor 

Fase-1(+) 29,67 ± 2,32 30,11 ± 3,95 32,57 ± 4,11 p=0,283 

Fases-2 e 3(+) 31,23 ± 2,64 30,39 ± 6,90 34,17 ± 8,12 p=0,515 

Fase-4(+) 28,54 ± 2,66 30,29 ± 3,86 33,24 ± 6,16 p=0,167 

Fase-5(+) 29,27 ± 1,67 31,54 ± 4,09 30,73 ± 4,08 p=0,478 

ANOVA one-way, resultado não-significativo: p-valor > 0,05  
(+) Teste de homogeneidade de variâncias: não rejeita a hipótese nula Ho: igualdade de 
variâncias  
 
 

A ANOVA de um fator (one-way) aplicada na Tabela 3, para 

comparação das médias da gasometria Hematócrito para cada uma das 

fases 1, 2 - 3, 4 e 5, segundo os grupos experimentais A, B e C, não 

apresentou diferença significativa (valor-p>0,05) em nenhuma das fases. 

 

Tabela 4a.  Comparação das médias da gasometria PaCO2 segundo os 
grupos de experimentos 

 

FASES 
Gasometria - PaCO2 ANOVA 

Grupo A Grupo B Grupo C Sig. p-valor 

Fase-1(+) 41,34 ± 2,84 40,21 ± 3,51 39,60 ± 4,03 p=0,646 

Fases-2 e 3(+) 40,80 ± 3,51 40,49 ± 4,71 40,03 ± 4,51 p=0,944 

Fase-4(+) 41,63 ± 3,24 41,49 ± 3,63 42,49 ± 4,95 p=0,881 

Fase-5(+) 42,59 ± 6,44 43,89 ± 10,57 39,39 ± 3,39 p=0,517 
ANOVA one-way, resultado não-significativo: p-valor > 0,05 (nível de signific. adotado) 
(+) Teste de homogeneidade de variâncias: não rejeita a hipótese nula Ho: igualdade de variâncias  
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A ANOVA de um fator (one-way) aplicada na Tabela 4, para 

comparação das médias da gasometria PaCO2 para cada uma das fases 1, 

2 - 3, 4 e 5, segundo os grupos experimentais A, B e C, não apresentou 

diferença significativa (valor-p>0,05) em nenhuma das fases. 

 
 

Tabela 5a.  Comparação das médias da gasometria PaO2 segundo os 
grupos de experimentos 

 

FASES 
Gasometria - PaO2 ANOVA 

Grupo A Grupo B Grupo C Sig. p-valor 
Fase-1(+) 160,57 ± 18,32 156,57 ± 23,21 158,29 ± 15,07 p=0,926 
Fases-2 e 3(+) 158,43 ± 18,34 155,71 ± 23,38 155,71 ± 13,61 p=0,953 
Fase-4(+) 153,43 ± 20,44 143,29 ± 29,61 148,86 ± 13,99 p=0,700 
Fase-5(+) 151,86 ± 21,97 151,17 ± 30,78 159,71 ± 14,13 p=0,751 
ANOVA one-way, resultado não-significativo: p-valor > 0,05 (nível de signific. adotado) 
(+) Teste de homogeneidade de variâncias: não rejeita a hipótese nula Ho: igualdade de 
variâncias  
 

 

A ANOVA de um fator (one-way) aplicada na Tabela 5, para 

comparação das médias da gasometria PaO2 para cada uma das fases 1, 2 - 

3, 4 e 5, segundo os grupos experimentais A, B e C, não apresentou 

diferença significativa (valor-p>0,05) em nenhuma das fases. 
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ANEXO 4: GRÁFICOS COM DADOS DE PRESSÃO INTRACRANIANA 

(PIC), PRESSÃO DE PERFUSÃO ENCEFÁLICA (PPE) E ÍNDICE DE 

REATIVIDADE CEREBROVASCULAR (PRX) DOS EXPERIMENTOS NA 

FASE 4 E 5. 
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GRUPO A 

 

 



Anexos 105 
  
 

 

 

 



Anexos 106 
  
 

 

 

 



Anexos 107 
  
 

 

 

 



Anexos 108 
  
 

 

 

 



Anexos 109 
  
 

 

 

 



Anexos 110 
  
 

 

 

 

 



Anexos 111 
  
 

 

GRUPO B 
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GRUPO C 
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ANEXO 5: TABELAS DE AVALIAÇÃO PUPILAR POR GRUPOS E FASES. 

AVALIAÇÃO PUPILAR GRUPO A  

(HIPERTENSÃO INTRACRANIANA BALÃO 4ML) 

 

Tabela 1a - Avaliação pupilar Grupo A Experimento 9. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F4   

03:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F5   

04:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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Tabela 2a - Avaliação pupilar Grupo A Experimento 14. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F4   

03:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F5   

04:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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Tabela 3a. Avaliação pupilar Grupo A Experimento 17. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MÉDIO E FIXA MÉDIO E FIXA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MÉDIO E FIXA MÉDIO E FIXA 

02:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F4   

03:15 H MÉDIO E FIXA MÉDIO E FIXA 

03:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:45 H MÉDIO E FIXA MÉDIO E FIXA 

04:00 H MÉDIO E FIXA MÉDIO E FIXA 

F5   

04:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

05:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 
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Tabela 4a. Avaliação pupilar Grupo A Experimento 20 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F4   

03:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F5   

04:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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Tabela 5a. Avaliação pupilar Grupo A Experimento 22. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F4   

03:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F5   

04:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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Tabela 6a. Avaliação pupilar Grupo A Experimento 24 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F4   

03:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F5   

04:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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Tabela 7a. Avaliação pupilar Grupo A Experimento 27. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F4   

03:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F5   

04:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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AVALIAÇÃO PUPILAR GRUPO B  

(HIPERTENSÃO INTRACRANIANA BALÃO 4ML + 3ML) 

 

Tabela 8a. Avaliação pupilar Grupo B Experimento 10. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F4   

03:15 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F5   

04:15 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

05:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 
 



Anexos 133 
  
 

 

Tabela 9a. Avaliação pupilar Grupo B Experimento 15. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F4   

03:15 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F5   

04:15 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

05:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 
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Tabela 10a. Avaliação pupilar Grupo B Experimento 18. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F4   

03:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F5   

04:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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Tabela 11a. Avaliação pupilar Grupo B Experimento 21. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F4   

03:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F5   

04:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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Tabela 12a. Avaliação pupilar Grupo B Experimento 23. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F4   

03:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F5   

04:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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Tabela 13a. Avaliação pupilar Grupo B Experimento 25. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MÉDIO E FIXA MÉDIO E FIXA 

02:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F4   

03:15 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F5   

04:15 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

05:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 
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Tabela 14a. Avaliação pupilar Grupo B Experimento 28. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F4   

03:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F5   

04:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

05:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 
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AVALIAÇÃO PUPILAR GRUPO C  

(HIPERTENSÃO INTRACRANIANA BALÃO 7ML ) 

 

Tabela 15a. Avaliação pupilar Grupo C Experimento 7. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F4   

03:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F5   

04:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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Tabela 16a. Avaliação pupilar Grupo C Experimento 8. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

01:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F3   

02:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F4   

03:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F5   

04:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

05:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 
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Tabela 17a. Avaliação pupilar Grupo C Experimento 11. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F4   

03:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F5   

04:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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Tabela 18a. Avaliação pupilar Grupo C Experimento 13. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

01:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F3   

02:15 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F4   

03:15 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F5   

04:15 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

05:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 
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Tabela 19a. Avaliação pupilar Grupo C Experimento 16. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

01:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F3   

02:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F4   

03:15 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F5   

04:15 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:30 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

05:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 
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Tabela 20a. Avaliação pupilar Grupo C Experimento 19. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F3   

02:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

02:45 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:00 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F4   

03:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:30 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

03:45 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:00 H MIDRIASE E FIXA MIDRIASE E FIXA 

F5   

04:15 H MÉDIO E FIXA MIDRIASE E FIXA 

04:30 H MÉDIO E FIXA MÉDIO E FIXA 

04:45 H MÉDIO E FIXA MÉDIO E FIXA 

05:00 H MÉDIO E FIXA MÉDIO E FIXA 
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Tabela 21a. Avaliação pupilar Grupo C Experimento 26. 

Tempo 
Horas (H) Pupila Direita Pupila Esquerda 

F1   

00:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

00:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

01:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F2   

01:15 H MÉDIO E FIXA MÉDIO E FIXA 

01:30 H MÉDIO E FIXA MÉDIO E FIXA 

01:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F3   

02:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

02:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F4   

03:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

03:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:00 H MIÓTICA MIÓTICA 

F5   

04:15 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:30 H MIÓTICA MIÓTICA 

04:45 H MIÓTICA MIÓTICA 

05:00 H MIÓTICA MIÓTICA 
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