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Resumo      

Foi desenvolvido um modelo experimental de Acidente Vascular Encéfalo Isquêmico 

(AVE) em suínos utilizando seis animais jovens, oriundos de granjas da região da 

Grande São Paulo, com 20kg de peso vivo em média, sendo todas fêmeas e hígidas. 

Estes foram submetidos a sedação com Quetamina (5mg/kg), Midazolan (0,5mg/kg) 

e Fentanil (0,005mg/kg) por via intramuscular e posteriormente intubados via oro - 

traqueal. A manutenção anestésica foi realizada utilizando isoflurano (vaporizador 

calibrado a 1,5%). Puncionou-se uma veia auricular para fluido e medicação de 

emergência se necessário. Os animais em plano anestésico foram submetidos a uma 

cateterização da artéria femoral que com auxilio de um fluoroscópio (Philips). Guiou-

se um cateter até a artéria carótida interna esquerda, local onde foi identificada a rede 

admirável epidural rostral. Mediante injeção de contraste (Telebrix), constatou-se que 

a cateterização apresentava-se seletiva na artéria carótida interna em posição ventral  

à rede admirável. Com esta confirmação fez-se a infusão de 1,0g de micro esferas 

de vidros que possuíam aproximadamente 0,4mm de diâmetro. Este procedimento 

de seletivação da artéria carótida interna foi repetido no antímero direito, realizando-

se a infusão de mesma quantidade de micro esferas, perfazendo um total de 2g 

de micro esferas de vidros por animal. Após 4 dias (96 horas) estes animais foram 

submetidos ao exame de ressonância nuclear magnética no Instituto de Física da 

USP. Para este procedimento os animais eram mantidos anestesiados com propofol 

(3mg/kg) por infusão continua durante todo o exame. A análise das imagens obtidas  

pela ressonância nuclear magnética indicou que este procedimento causou pontos 

de isquemia cerebral principalmente no antímero esquerda do cerebelo dos animais. 

Este fato confirmou as observações realizadas pela sintomatologia clínica apresentada 

pelos animais nos dias que antecederam o exame de ressonância nuclear magnética. 

Com estas lesões podemos afirmar que a metodologia desenvolvida para reprodução 
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de AVE em suínos foi estabelecida. O modelo permite realizar estudos terapêuticos 

para esta doença que acomete um significativa parcela da população economicamente 

ativa da sociedade brasileira.
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Abstract

FERREIRA, G. J.  Experimental stroke model [Modelo experimental de Acidente 
Vascular Encefálico (AVE)]. São Paulo, 2007. 91 f. Tese (Doutorado em Ciências) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.

An experimental model of ischemic stroke (AVE) was investigated in healthy young 

female swine, at 20kg weight, of farms of São Paulo. The animals were sedated using 

an association of ketamine (5m/kg), midazolam (0.5mg/kg) and Fentanyl (0.005 mg/

kg) IM; the maintenance was provided by tracheal entubation and isofluorane (1.5%). 

Fluid therapy was promoted through a catheter displaced in an auricular vein. Followed 

the catheterization of the femoral artery with the aid of a fluoroscope (Phillips®), the 

catheter was directed to the left internal carotid artery being possible the identification of 

the rete mirabile epidurale rostrale with the application of a radiopaque contratst. After 

the identification of the rete mirabile epidurale rostrale it was promoted the infusion 

of 1.0g of glass microsphere (0.4mm diameter); the same procedure was promoted 

on the right antimere through the right internal carotid artery, therefore, 2.0g of glass 

microsphere was injected in each animal. The animals were submitted to resonance 

scanning exam at day 4 (96 hours), after the surgical event, at the Physics Institute 

- USP. The resonance exam was carried out with the animals under intravenous 

anesthesia using continuous infusion of propofol (3mg/kg). The scanned images were 

analyzed and revealed focal cerebral ischemia at some regions mainly in the left 

antimere of the cerebellum, which can explain the clinical symptoms. We would infer 

the applied technique is suitable to develop ischemic stroke in swine and the animal 

modeling allows the investigation of therapeutics for this illness which compromises a 

significant economically 
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1 inTroduÇÃo

 Desde o início do século 21, o transplante de células tronco tem sido 

considerado uma modalidade para o tratamento para diversas doenças, entre estas 

as doenças encefalovasculares. Acredita-se que a terapia com células tronco induz a 

neovascularização tecidual, propiciando a reparação tecidual devido a nova irrigação 

originado pelas células tronco (TATEISHI-YUYAMA et al., 2002; HEESCHEN et al., 

2004). De outra parte, muitos avanços no entendimento da biologia das células tronco 

tem ocorrido em experiências realizadas in vitro e em modelos animais (ASAHARA et 

al., 1997; TOMITA et al., 1999).

 A terapia celular na reparação das células neuronais é vislumbrada como uma 

das estratégias terapêuticas de maior futuro em relação ao tratamento de acidentes 

vasculares encefálicos (AVEs) devido à limitada eficácia de tratamento médico. O 

reparo potencial realizado pelas células implantadas, ou de células mobilizadas 

endogenamente é de extrema importância para acidentes cerebrais, pois este evento 

caracteriza-se pela reposição local do tecido nervoso, favorecendo a restauração 

funcional local.

 A mesma teoria aplica-se à outros diversos tipos de tecido, que podem ser 

substituídos quando lesados, pelas células tronco oriundas da medula óssea (FINE, 

2003). 

 Para a realização de estudos de terapia celular em acidente vascular encefálico 

(AVE) isquêmico em suínos, se fez necessária a reprodução desta doença, gerando 

deste  modo um modelo experimental.

 Os suínos possuem um sistema de anastomoses arteriais que formam a rede 

admirável epidural rostral imediatamente antes das artérias carótidas cerebrais e do 

Circulo arterioso cerebral. 

 Esta poderia impedir a passagem de um cateter. Por ser uma rede capilar, é 
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impossível realizar uma  isquemia cerebral focal por este método.

 A colocação de um cateter pela artéria oftálmica torna-se problemática, já que 

esta é um ramo colateral da artéria carótida interna, a qual conecta-se com a rede 

admirável epidural rostral.

 Pelas peculiaridades observadas propõe-se a ligadura temporária das artérias 

carótidas comuns, para a criação de um modelo de lesão encefálica isquemica.

 Testar as duas alternativas, constitui o principal objetivo desta pesquisa, que 

visa desenvolver um modelo experimental adequado de modelo adequado de acidente 

vascular encefálico em suínos.

Introdução      
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 Do que acabamos de expor, podemos concluir que:

 1. O suíno é um modelo animal viável e possível de utilização para o objetivo 

proposto.

 2. Dentre os protocolos testados o protocolo II - obliteração definitiva da rede 

admirável epidural rostral, apresentou-se mais efetivo.

 3.  A rede admirável epidural rostral exerce um papel muito importante na 

prevenção a este tipo de intercorrência, Acidentes Vasculares Encefálicos, de origem 

natural nos suínos.

 4. Com o estabelecimento deste modelo poderemos avançar em estudos 

terapêuticos para os Acidentes Vasculares Encefálicos Isquêmicos.

 5. A sistematização arterial encefálica baseado no estudo angiográfico, nos 

permite afirmar que a vascularização encefálica deriva inicialmente do tronco bicarotideo 

e das artérias subclávias. A partir do tronco bicarotideo temos respectivamente, artéria 

carótida comum, artéria carótida interna, rede admirável epidural rostral, artéria carótida 

cerebral, círculo arterioso cerebral de onde se originam as quatro principais artérias 

encefálicas, artéria cerebral rostral, artéria cerebral média, artéria cerebral caudal e 

artéria basilar. Podemos ainda evidenciar e existência de dois ramos cerebrais oriundos 

da artéria cerebral rostral, sendo a artéria oftálmica interna, o primeiro ramo e a artéria 

etmoidal interna o segundo ramo.

7 ConClusÕes 
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