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RESUMO 

 

Iglesio RF. Estudo dos efeitos da coagulação bipolar na medula espinal de 

suínos: análise histológica, de temperatura e corrente elétrica [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

 

INTRODUÇÃO: A eletrocoagulação bipolar é amplamente utilizada na 

neurocirurgia. Apesar disso, poucos estudos avaliaram in vivo as lesões 

provocadas por ela nos tecidos do sistema nervoso central, fatores que 

influenciam nas características de tais lesões e parâmetros que tornem o método 

mais eficaz e seguro. OBJETIVOS: O objetivo primário do estudo é a avaliação 

histológica da lesão causada na medula espinal de suínos durante o processo 

de eletrocoagulação bipolar de vasos de sua superfície, em diferentes 

temperaturas. Como objetivos secundários, o estudo pretende determinar 

fatores que influenciem na temperatura atingida na ponta da pinça do aparelho 

e na extensão da lesão, estabelecendo parâmetros em que ocorra hemostasia 

eficaz com o mínimo de dano a estruturas adjacentes. MÉTODOS: Oito suínos 

adultos foram submetidos à laminectomia dorsal e exposição da medula espinal 

torácica. Foi realizada a coagulação de vasos na superfície medular, utilizando 

aparelho de eletrocoagulação bipolar, variando a configuração de potência do 

aparelho e o tempo de coagulação. A temperatura atingida na ponta da pinça 

bipolar foi medida através de um sensor termopar e, ao mesmo tempo, em uma 

câmera térmica. Também foi feita a avaliação qualitativa pelo cirurgião da 

eficácia da coagulação obtida. Ao término do procedimento, segmentos 

medulares foram seccionados, fixados em formol, incluídos em bloco de 
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parafina, corados por hematoxilina e eosina e analisados em microscopia óptica. 

Os efeitos da eletrocoagulação foram quantificados através da medida da 

extensão e profundidade das lesões histológicas observadas. A análise 

estatística dos resultados foi feita através de regressão linear e do teste U de 

Mann-Whitney. RESULTADOS: Nas lâminas de amostras submetidas à 

coagulação, notava-se sinais de lesão térmica, como: perda de estrutura celular 

e axonial, predomínio de coloração eosinofílica, retração da pia-máter, ausência 

de núcleos e trombos intravasculares. A mediana da área das lesões foi de 0,035 

mm2. A temperatura mediana obtida nos experimentos foi de 39,9 ºC. Quanto 

maior a energia aplicada pelo aparelho, maior a temperatura atingida na ponta 

da pinça (p <0,001). Quanto maior a temperatura atingida(p=0,004), a energia 

aplicada(p=0,006) e  a potência configurada no aparelho(p=0,02), maior a área 

de lesão obtida. A temperatura(p <0,001) e a energia aplicada(p=0,008) foram 

fatores que contribuíram para maior extensão das lesões, porém não implicaram 

em maior profundidade das mesmas. A coagulação considerada eficaz ocorreu 

com uma temperatura mediana na ponta da pinça de 43,5ºC e a ineficaz a uma 

temperatura mediana de 37,6ºC, com uma diferença significante (p=0,001) entre 

os grupos. CONCLUSÕES: A área de lesão tecidual está diretamente e 

linearmente relacionada com a temperatura atingida no tecido e a energia 

aplicada durante a coagulação. A extensão da lesão é o componente que 

apresenta maior correlação com a energia e temperatura. Não foi observada 

correlação direta com a profundidade da lesão. O tempo e a potência  

configurada no aparelho, isoladamente, não influenciam na temperatura 

atingida. A temperatura recomendada para coagulação eficaz com o mínimo de 

lesão tecidual é em torno de 40 º C. 
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Descritores: Eletrocoagulação; Medula espinal; Hemostasia cirúrgica; 

Eletrocirurgia; Neurocirurgia; Eletricidade. 
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ABSTRACT 

 

Iglesio RF. Study of the effects of bipolar coagulation on the porcine spinal cord: 

histological, temperature and electrical current analysis [thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

 

INTRODUCTION: Bipolar electrocoagulation is widely used in neurosurgery. 

Despite this, few studies have evaluated in vivo the lesions caused by this 

technique in the tissues of the central nervous system, factors that influence the 

characteristics of such lesions and parameters that make the method more 

effective and safe. OBJECTIVES: The primary objective of the study is the 

histological evaluation of the lesion caused in the porcine spinal cord during the 

process of bipolar electrocoagulation of vessels on its surface, at different 

temperatures. As secondary objectives, the study aims to determine factors that 

influence the temperature reached at the tip of the device's forceps and the extent 

of the lesion, establishing parameters in which effective hemostasis occurs with 

minimal damage to adjacent structures. METHODS: Eight adult pigs underwent 

dorsal laminectomy and exposure of the thoracic spinal cord. Coagulation of 

vessels on the spinal cord surface was performed using a bipolar 

electrocoagulation device, varying the device's power setting and the coagulation 

time. The temperature reached at the tip of the bipolar forceps was measured 

using a thermocouple sensor and, at the same time, in a thermal camera. A 

qualitative assessment by the surgeon of the effectiveness of the coagulation 

obtained was also performed. At the end of the procedure, spinal cord segments 

were sectioned, fixed in formalin, embedded in a paraffin block, stained with 
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hematoxylin and eosin and analyzed under light microscopy. The effects of 

electrocoagulation were quantified by measuring the extent and depth of the 

histological lesions observed. Statistical analysis of the results was performed 

using linear regression and the Mann-Whitney U test. RESULTS: On the slides 

of samples submitted to coagulation, signs of thermal injury were observed, such 

as: loss of cellular and axonal structure, predominance of eosinophilic staining, 

retraction of the pia mater, absence of nuclei and intravascular thrombi. The 

median area of the lesions was 0.035 mm2. The median temperature obtained in 

the experiments was 39.9 ºC. The higher the energy applied by the device, the 

higher the temperature reached at the tip of the forceps (p < 0.001). The higher 

the temperature reached (p=0.004), the energy applied (p=0.006) and the power 

configured in the device (p=0.02), the greater the area of lesion obtained. 

Temperature (p < 0.001) and applied energy (p = 0.008) were factors that 

contributed to a greater extent of lesions, but did not imply greater depth. 

Coagulation considered effective occurred with a median temperature at the tip 

of the forceps of 43.5ºC and ineffective at a median temperature of 37.6ºC, with 

a significant difference (p=0.001) between the groups. CONCLUSIONS: The 

area of tissue injury is directly and linearly related to the temperature reached in 

the tissue and the energy applied during coagulation. The extent of the lesion is 

the component that has the highest correlation with energy and temperature. No 

direct correlation with lesion depth was observed. The time and power set on the 

device alone do not influence the temperature reached. The recommended 

temperature for effective coagulation with minimal tissue damage is around 40°C. 
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Desde a antiguidade o calor é utilizado no tratamento de doenças. Há 

descrições do uso de hastes de madeira em brasa para tratamento de tumores 

no papiro de Edwin Smith, que data de 3000 a.C1. Já na Idade Média, técnicas 

de cauterização eram utilizadas pelos árabes para hemostasia.  No século XVI, 

Ambroise Paré, cirurgião francês conhecido por seu trabalho com feridos de 

guerra e traumas, manifestou sua preferência por ligaduras cirúrgicas ao invés 

do uso do calor, como forma de interromper os sangramentos. Dessa forma, as 

técnicas de hemostasia através do calor deixaram de ser utilizadas, sendo 

retomadas apenas no início do século XX, após a descoberta da eletricidade2, 

impulsionadas por diversos estudos a respeito dos efeitos da corrente elétrica 

em tecidos e organismos. O eletrocautério começou a ser utilizado em ambiente 

cirúrgico em 19103, mas é apenas em 1926 que Cushing e Bovie utilizaram um 

termocoagulador monopolar em Neurocirurgia. Esse aparelho, utilizava um 

eletrodo de referência preso ao corpo do paciente, de maneira que a corrente 

elétrica aplicada é obrigada a percorrer um grande trajeto através de seu corpo, 

até retornar ao gerador2. Apesar do grande avanço na capacidade de 

hemostasia, que permitiu a realização de cirurgias antes consideradas 

impraticáveis, surgiram preocupações com relação ao uso de coagulação 

monopolar no sistema nervoso, com relatos de complicações como convulsões, 

queimaduras, dissipação térmica exagerada, além dos limites necessários para 

a hemostasia de estruturas delicadas do sistema nervoso central e periférico, 

arritmias e até parada cardíaca, devido ao uso do monopolar nas proximidades 

do tronco encefálico2,4.  
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Para tentar minimizar os efeitos negativos da eletricidade no sistema 

nervoso, na década de 1940, Greenwood passa a utilizar o primeiro sistema de 

coagulação bipolar em Neurocirurgia5.  

Em 1955, Malis desenvolveu e utilizou o primeiro equipamento disponível 

comercialmente6. Tal aparelho se aperfeiçoou ao longo dos anos, passando a 

utilizar transistores e circuitos integrados e contando com novas funções, sendo 

utilizado até os dias de hoje7. 

A coagulação bipolar se dá devido a passagem de corrente elétrica 

alternada, através dos dois polos da pinça e do tecido entre elas. Tal corrente, 

apresenta frequências que variam de 500 kHz a 3 MHz nos aparelhos atuais. A 

agitação provocada nas moléculas do tecido leva a seu aquecimento e à 

coagulação de vasos. Alguns equipamentos, fazem uso de corrente assíncrona 

e aleatória, para minimizar o risco de ressonância molecular, elevação rápida e 

intensa de temperatura e vaporização do tecido. A onda sinusoidal constante fica 

reservada, nesses equipamentos, à função de corte, onde o objetivo é 

exatamente a diérese das estruturas8. 

Vários trabalhos compararam os efeitos da coagulação mono e bipolar no 

tecido nervoso, mostrando que, de fato, no caso da primeira ocorrem lesões 

teciduais mais extensas e inespecíficas, maior quebra de barreira 

hematoencefálica (BHE), e maior número de alterações funcionais, incluindo 

convulsões, diminuição na condução nervosa e alterações fisiológicas 

sistêmicas2,4.  

Alguns trabalhos avaliaram a extensão da lesão provocada pela 

coagulação, bem como fatores envolvidos no processo, inclusive com a tentativa 

da criação de modelos computacionais para simulação da dissipação de 
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temperatura durante o uso do equipamento. De forma geral, a potência utilizada, 

o tipo de gerador de corrente, o tempo de coagulação e as tecnologias 

empregadas na ponta da pinça para conter a dissipação de calor, parecem estar 

relacionadas com o tamanho da lesão gerada9–13. 

Diversas propostas de melhorias ao sistema bipolar foram feitas, conforme 

a tecnologia em eletrônica avançava, visando a diminuição da dissipação 

indesejada de calor, a diminuição de carbonização na ponta da pinça e da 

ocorrência de aderências com o tecido. Foram criados sistemas de irrigação 

contínua, geradores computadorizados capazes de controlar a potência com 

base na temperatura ou impedância do tecido, extremidades com arrefecimento 

ativo, uso de materiais especiais antiaderentes, adaptações para uso em 

sistemas de endoscopia e para estimulação cortical concomitante, dentre outras 

modificações sugeridas10,14–19. 

Apesar da extensa literatura a respeito do tema, faltam estudos que avaliem 

os parâmetros da corrente elétrica utilizados, a temperatura atingida e os efeitos 

histológicos da coagulação bipolar no sistema nervoso central, bem como a 

relação entre os fatores citados, de forma sistematizada, para permitir que sejam 

estabelecidas condições ideais para o uso de tais equipamentos com a maior 

segurança possível, sem deixar de garantir uma hemostasia adequada, no 

âmbito da Neurocirurgia. 

 Nesse sentido, este estudo pretende avaliar não só as características das 

lesões causadas pela coagulação bipolar, como também os parâmetros 

necessários para que seu uso ocorra de forma segura. 
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O objetivo primário do estudo é a avaliação histológica e mensuração da 

lesão causada na medula espinal de suínos durante o processo de 

termocoagulação bipolar de vasos de sua superfície, em diferentes 

temperaturas. 

Como objetivos secundários, o estudo pretende determinar fatores que 

influenciem na temperatura atingida na ponta da pinça do aparelho e na 

magnitude da lesão tecidual, e estabelecer parâmetros para que seja feita 

coagulação segura, na qual ocorra hemostasia eficaz na área específica 

desejada pelo cirurgião com o mínimo de dano a estruturas adjacentes. 
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1.1 História da termocoagulação 

 

O uso terapêutico do calor é citado desde 3000 a.C. No papiro de Edwin 

Smith, há a descrição do uso de uma haste de madeira que, após atrito com 

outro bloco de mesmo material, aquecia-se e se tornava incandescente, sendo 

utilizada para cauterização de tumores e abscessos1(figura 1). Já na Grécia 

antiga, Hipócrates descreveu o calor como sendo meio para o tratamento de 

doenças. Em seus trabalhos, ele descrevia o uso do calor como forma de 

tratamento para dores articulares, luxações recorrentes e a cauterização de 

hemorroidas utilizando fragmentos de ferro incandescentes20. Thales, também 

na Grécia, notou que um fragmento de âmbar, em grego elecktron, após ser 

esfregado em lã, atraía outros materiais21 

 

Figura 1 – Hieróglifos representando a palavra queimar, conforme descrito 
no caso 39 do papiro de Edwin Smith, a respeito do tratamento de tumores no 
tórax através do uso de haste de madeira incandescente[Fonte: adaptado de 
Breasted1] 

 

Na Idade Média, há referência ao uso da cauterização para hemostasia e 

tratamento de feridas nos escritos de Albucassis, um médico árabe que vivia na 

região que atualmente é a Espanha, no século XI22. William Gilbert, foi médico 

da corte inglesa no século XVI e realizava experimentos envolvendo 

magnetismo, utilizando cristais de âmbar carregados eletricamente para atrair 

outros objetos. É atribuída a ele a criação do termo eletricidade23. Ambroise 

Paré, cirurgião francês que atuou no mesmo século, conhecido por seus 

366 ~THE SURGICAL TREATISECAE3

TREATMENT

XIII 6-9

79

Translation
Thou shouldst burn for him over his breast (and) over those tumors which are on

his breast. Thou shouldst treat him with wound treatment. Thou shouldst not
prevent its opening of itself, that there may be no mnhty'w in his wound (sore?). Every
wound (sore?) that arises in his breast dries up as soon as it opens of itself.

Commentary
SA'm, " burn," is a rare word, of which there is only one other medical

example known, viz., Pap. Ebers (109, 15): _U 0;= q ," Thou shouldst
burn it over fire." In this passage §,m, " burn " has heretofore been read ' Aw,
with final Q w. In our text a careful examination of the word leaves no doubt that it
is written 6'm. When the scribe makes the uppermost hook of the hieratic in hastily
it sometimes almost disappears, leaving a sign that can with difficulty be distinguished
from w ; e. g. in the word armn (IV 3, end of line), the mn is scarcely distinguishable
from w. In view of a'm in XIII 6-7, we can hardly doubt that we are to read 6'm also
in Pap. Ebers 109,15. See also the incorrect for (XIV 15). IDevaud notes,Pm in hieroglyphic (Quibell-Lacau, Saqqara (1906--07), p. 58), parallel with

The use of cauterization, for which the glowing tip of a fire-drill seems to have
been employed, is interesting. In Pap. Ebers (109, 15) there may be some question
whether the burning applies to the reed knife or lancet, which the surgeon is to harden
by heating ; or to the cauterization of the lanced cist. Cf. Ebers 108, 8.

366 CASE 39

oi.uchicago.edu
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trabalhos relacionados a ferimentos de guerra e traumas, preferia o uso de 

ligaduras cirúrgicas em detrimento de técnicas de cauterização. Nas próximas 

centenas de anos a hemostasia cirúrgica permaneceu restrita ao uso de suturas 

e ligaduras, sendo que o uso do calor para controle de sangramentos só voltou 

a ser considerado após início dos estudos dos efeitos da corrente elétrica no 

corpo humano2. 

No século XVIII, Luigi Galvani, notou a contração dos músculos da perna 

do membro de uma rã, quando expostos a cargas elétricas. Ele utilizava garrafas 

de Leyden ou um gerador de eletricidade estática rotatório para produzir a 

corrente elétrica necessária. Dessa forma, nascia o campo da eletrofisiologia. 

Alessandro Volta continuou os trabalhos de Galvani, criando a primeira bateria 

da história, através da sobreposição de discos de diferentes metais e tecidos 

embebidos em solução salina ou ácida. Tal dispositivo era capaz de produzir 

corrente de forma contínua, e foi utilizado em experimentos de eletrofisiologia24. 

No século XIX, o conhecimento da eletricidade e do eletromagnetismo se 

desenvolveu bastante. Em 1881, William Morton descreveu que a corrente 

elétrica em frequência igual ou superior a 100 kHz não produz dor ao atravessar 

o corpo humano, como ocorria com frequências menores. Em 1891, d’Arsonval, 

na França, demonstra que os efeitos da estimulação elétrica em nervos e 

músculos diminui conforme se aumenta a frequência de uma onda alternada e 

que, em torno de 10 kHz, não se notava qualquer efeito de estimulação tecidual. 

Ele prosseguiu em seus experimentos, utilizando correntes de até 1 ampere e 

500 kHz aplicadas nas mãos de voluntários, que descreviam apenas uma 

sensação de calor 2526. Em 1897 Nagelschmidt criou o termo diatermia, que 
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consiste no emprego da corrente elétrica para aquecimento de tecidos 

orgânicos23.   

No início de 1900, diversos cientistas realizaram experimentos a respeito 

da corrente elétrica no organismo. Em 1907, DeForest registra a primeira patente 

de um dispositivo gerador de corrente alternada de alta frequência, com objetivo 

de eletrocoagulação em procedimentos cirúrgicos25.  Destaca-se o trabalho de 

Doyen, que em 1909 empregou o termo coagulação, derivado do latim 

coagulare, para descrever o efeito de aglutinação provocado em tecidos 

submetidos à corrente elétrica. Foi Doyen também que, pela primeira vez, 

sugeriu o emprego de um eletrodo de referência ligado ao paciente, aumentando 

a performance e segurança do sistema, uma vez que a corrente elétrica fluiria 

entre dois polos em contato com o indivíduo27.  Em 1910, Clark descreveu pela 

primeira vez o uso, em ambiente cirúrgico, de um gerador de eletricidade 

estática, associado a uma bobina e uma garrafa de Leyden, para promover a 

hemostasia, utilizando a corrente elétrica3. 

William Bovie, no início do século XX, criaou o termo biofísica, novo campo 

da ciência que busca integrar conceitos da biologia e da física, sendo que os 

efeitos da eletricidade em tecidos vivos passam a ocupar grande parte de seus 

estudos28. Bovie teve acesso a um gerador de alta frequência enquanto 

trabalhava na Universidade Harvard, como pesquisador da Comissão de Câncer. 

Em uma das reuniões Associação Médica Americana, em que ocorria uma 

demonstração do aparelho de Bovie, estava presente Harvey Cushing, pioneiro 

da neurocirurgia moderna, que já trabalhava na busca de melhores técnicas de 

hemostasia28.  
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Até então as técnicas de hemostasia disponíveis para uso em cirúrgicas 

neurológicas eram escassas e pouco eficazes. As ligaduras com fios utilizadas 

em outras partes do corpo não se aplicavam na neurocirurgia e, como o próprio 

Cushing descrevia, os métodos disponíveis eram ineficazes no controle do 

sangramento originado do tecido nervoso, e qualquer equipamento que fosse 

desenvolvido para tal fim permitira que as cirurgias fossem concluídas com 

menor perda de sangue, em menor tempo e com menor dano ao encéfalo24. 

As melhores opções disponíveis ao neurocirurgião da época eram a cera 

para osso, composto feito com cera de abelhas, óleo de amêndoas e ácido 

salicílico, desenvolvida por Victor Horsley, para hemostasia óssea, a aplicação 

de cotonóides embebidos em salina aquecida e a oclusão de vasos através de 

clipes metálicos, desenvolvidos pelo próprio Cushing, feitos com fio de prata.  

Apesar dos métodos de eletrocoagulação estarem disponíveis na prática 

médica desde 1910, ainda não eram aplicados na neurocirurgia, principalmente 

devido a preocupação dos cirurgiões a respeito dos efeitos a longo prazo que a 

corrente elétrica teria no tecido nervoso. Cushing tentou, sem sucesso, o uso de 

um aparelho que propunha o uso de uma agulha eletrificada para diatermia em 

tumores cerebrais mas, segundo ele, não notou diferença nos cortes e 

hemostasia do tecido, quando comparado aos métodos já utilizados2. 

Sua opinião mudaria após a demonstração de Bovie, em que uma alça era 

utilizada para remoção de tecido com um mínimo de sangramento. Diferente da 

diatermia, em que área de contato elétrico é extensa, elevando a temperatura 

lentamente, em níveis não tão altos, a eletrocoagulação se caracteriza por uma 

alta densidade de cargas elétricas aplicadas ao tecido, através de um eletrodo 

ativo pequeno e um eletrodo de referência grande. A temperatura se eleva 
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rapidamente em um ponto focal relativamente pequeno, em níveis capazes de 

desidratar, cortar e carbonizar. Em 1926, Cushing convida Bovie para levar seu 

aparelho e testá-lo durante a ressecção de um tumor cerebral (figura 2).  Tratava-

se de um paciente de 64 anos, com queixa de abaulamento no lado direito do 

crânio, 5 meses após se recuperar de uma pneumonia. As radiografias 

mostravam que o crânio na região apresentava lesões líticas encontrava-se 

hipervascularizado, sendo feito o diagnóstico preliminar de sarcoma. Durante o 

procedimento, Cushing tentou remover a porção extracraniana da lesão, porém 

a cirurgia foi interrompida devido sangramento em excesso. A hemostasia foi 

obtida através da aplicação de fragmentos de músculo e cotonóides. Em um 

segundo momento, a porção externa da lesão foi totalmente ressecada, 

utilizando o eletrocoagulador de Bovie, com facilidade e mínimo sangramento. O 

procedimento foi novamente interrompido devido sangramento após início da 

craniotomia. Em um terceiro momento, Cushing completou a exérese da porção 

intracraniana da lesão, realizando a hemostasia com clipes e coagulação, e não 

identificou qualquer alteração no córtex cerebral que pudesse ser decorrente do 

uso da corrente elétrica. O exame anatomopatológico mostrou tratar-se de um 

mieloma2. Em 1928, Cushing e Bovie publicaram a experiência de dois anos com 

o uso do eletrocoagulador, mostrando bons resultados29. Nos primeiros anos de 

uso do aparelho, Cushing operou mais de 500 tumores, tanto de novos 

pacientes, quanto de indivíduos cujas lesões eram consideradas inoperáveis, e 

foram reconvocados para cirurgia utilizando a nova tecnologia2. 
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Figura 2 - Primeiro aparelho utilizado por Bovie e Cushing[Fonte: 
adaptado de Vender2]  

 

Apesar do novo método de hemostasia revolucionar a neurocirurgia da 

época, haviam grandes preocupações quanto a possíveis complicações 

associadas ao uso equipamento. Cushing descreveu um episódio de combustão 

durante a cirurgia, quando o éter utilizado como anestésico entrou em contato 

com o eletrocautério. Felizmente não houve dano ao paciente ou equipe. A 

preocupação com o acúmulo de tecido necrótico após a coagulação e possível 

aumento de taxa de infecção não se confirmou. No entanto, Cushing relatou um 

grande número de crises convulsivas durante o uso da termocoagulação 

monopolar. Apesar de estar demonstrado que a corrente, na frequência e 

configuração utilizada, não promovia efeito de estimulação em estruturas 

nervosas, ficou claro que ao se difundir pelo organismo para alcançar o eletrodo 

de referência, ela com certeza provocava alterações e possíveis efeitos danosos 

ao sistema nervoso2. 

Em 1940, James Greenwood, relatou que a coagulação monopolar 

comumente provocava carbonização e necrose do tecido, além de aquecimento 

e lesão em tecidos distantes do local de hemostasia. Como o sangue é um fluido 

ionizado, a corrente elétrica é conduzida através dos vasos, promovendo 

bleeding points checked by coagulation.”9 The next step
of the procedure was to create and perform a series of per-
forations connected by a Montenovesi forceps. The flap
was closed due to profuse bleeding. Ten days later, during
the third stage of the procedure, the entire block of bone
and dura mater was removed. There was no evidence 
of any unusual reactions from the very large region of
charred tissue that was coagulated during the second stage
of the operation. The electrosurgery unit and clips were
used to control dural bleeding. The pathological diagnosis
was a myeloma of plasma cell type. Cushing conceded in
his manuscript that with his later knowledge of electro-

surgery the procedure would most likely have been done
in one sitting.9

Evolution of the original electrosurgical unit resulted
in the fabrication of a “pencil” type handle. This was re-
quired, given the increasing complexity and delicate na-
ture of tumor surgeries that were being performed. The
pistol-shaped unit was difficult for the surgeon to control
during these more precise maneuvers. Therefore, the use
of the foot pedal was reinstated for this new handle.9

Ultimately, Cushing described the removal of more
than 500 tumors during the first several years of using the
electrosurgery unit. This not only included new patients,
many of whom had tumors previously considered inoper-
able, but also earlier patients whose lesions had been pre-
viously deemed inoperable but who were called back for
an attempted surgery with this new technology. 

The early success of the procedure and the publicity
from Cushing’s writings helped electrosurgery rapidly gain
widespread use in neurosurgery. The electrosurgical unit,
although it has evolved from its earliest type, remains fun-
damentally unchanged.21 Arguably, only the bipolar device
introduced by Greenwood in 194012 represents a funda-
mental change. Ironically, although the electrosurgical
monopolar unit still bears his name, Bovie never benefited
from his device; he had sold his patent to the Liebel–Flar-
sheim company of Cincinnati for $1.19

Early Complications of Electrosurgery

A key initial concern regarding the use of electrosur-
gery in the nervous system was infection. Although there
were several infections in Cushing’s original series, he
ultimately attributed these to faulty technique rather than
any lowering of the resistance of host tissues. The early
electrosurgery unit, unlike modern models, required sev-
eral operators to be present in the operating room to turn
switches and make adjustments in the current. These ad-
ditional personnel, many of whom were unfamiliar with
surgical procedures and sterile technique, may have con-
tributed in the early years to the occurrence of some in-
fections.9

With the initial technology, over the course of long op-
erations, patients could become electrically charged to the
point where a spark would result if the anesthesiologist
contacted the patient’s face. There was concern therefore
regarding the possibility of an ether explosion or fire.
Cushing reports only one episode in which ether vapor was
ignited. This was during a frontal surgical procedure in
which a small hole was made in the frontal sinus during the
course of the operation. This resulted in a direct communi-
cation between the respiratory passages and the surgical
field. Although the ether vapor did ignite, there were no
reports of any injuries.9

Cushing also reported several epileptiform seizures dur-
ing the use of the electrosurgery unit. Although the high
alternating currents themselves had no stimulating effect
on the tissue, it was postulated that diffusion of the current
from the point of discharge was capable of producing this
physiological response.9

There was great concern about electric shocks and
burns, to the patient as well as to the surgeon and assistant,
both of which were encountered early in the use of the
electrosurgery unit. Initially a wooden operating table and

J. R. Vender, et al.

6 Neurosurg. Focus / Volume 18 / April, 2005

Fig. 3. Photographs showing (upper) top and (lower) lateral
views of an early version of the Bovie electrosurgical unit used as
late as the 1950s. Of note, in the lower photograph, the large plate
is positioned by the wall in the background.
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coagulação e retração por extensões maiores do que o ponto onde o instrumento 

foi aplicado. Buscando minimizar tais efeitos, ele descreveu o uso de uma pinça 

bipolar, sendo que uma extremidade da pinça era conectada ao eletrodo ativo 

de um gerador monopolar e a outra ao eletrodo de referência5. Em 1955, ele 

publica sua experiência com o uso desse equipamento ao longo de 12 anos. 

Como vantagens do método ele cita o uso de corrente muito menor, chegando a 

25% do que a utilizada no monopolar, a capacidade da coagulação precisa e 

com menor dano ao tecido em vasos da corticais, da medula espinhal e do tronco 

cerebral e a possibilidade de corticotomias com menor sangramento após a 

coagulação da pia-máter e seus vasos. Além disso, Greenwood acrescentou um 

aspirador à ponta a pinça, facilitando o trabalho de hemostasia30(figura 3). 

 

Figura 3 – Pinça bipolar desenvolvida por Greenwod. Nota-se, em sua 

porção inferior, um aspirador acoplado. [Fonte: adaptado de Greenwood30]  

Em 1951, Leonard Malis trabalhava em estudos de neurofisiologia em 

macacos, notou que quando utilizava hemostasia monopolar durante a 

craniotomia, necessitava aguardar várias horas até que atividade 

eletrofisiológica das cobaias se estabilizasse a ponto de permitir seu registro. 

Baseado em seu conhecimento prévio de neurofisiologia, criou um sistema de 

TWO-POINT OR INTERPOLAR COAGULATION 
REVIEW AFTER A TWELVE-YEAR PERIOD WITH NOTES ON 

ADDITION OF A SUCKER TIP 

JAMES GREENWOOD, JR., M.D.* 
Houston, Texas 

(Received for publication December 8, 1954) 

The essential differences between interpolar and unipolar coagulation are the 
absence of electrical connection to the patient and concentration of the current, 
which flows only between the tips of a forceps. Although reported, 1,2 the interpolar 
method of coagulation has not found universal application. Many  neurosurgeons, 
because of the requirement of greater accuracy in technique, havc not taken the time 
to learn to use it. These are, however, its chief attributes, little damage being done 
to adjacent tissues and, most important  of all, coagulation is not carried along a ves- 
sel to deep tissues. 

Fourteen years'  use has produced convincing evidence that  the method is of dis- 
tinct value, particularly in work around the spinal cord and in the posterior fossa. 
The addition of a sucker tip (Fig. 1) five years ago has been an aid in keeping the 

FIG. I. Two-point coagulation forceps, with sucker tip. 

field clear. Bleeding stumps of small vessels find their way easily into the open end 
in position for coagulation. Advantages of the method include a reduced coagulation 
current;  since the current is concentrated, the total value can be about one-third or 
one-fourth of that  normally used and coagulation may be carried out under a thin 
layer of cooling saline irrigation. There is little spread of current and a vessel on the 
surface of the cord or brain stem may be coagulated with relative safety. There need 
be no fear in coagulating surface vessels of the cord in an area to be incised, as in 
chordotomy. I t  is being used consistently for arteries as large as the temporal or 
occipital, and may be used for veins as large as the external jugular. 

The chief disadvantage is the necessity for accuracy in its use, otherwise its 
limited heat area (between tips only) will not successfully control hemorrhage. In 

* 1105 Hermann Professional Bldg., Houston ~5, Texas. 

196 
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coagulação bipolar, com pinças isoladas e uma onda sinusoidal de alta 

frequência, que permitia hemostasia com o mínimo de dissipação de calor e de 

interferência na atividade cortical elétrica dos macacos. Em 1955, ele 

desenvolveu o primeiro sistema bipolar produzido e distribuído comercialmente, 

passando a ser utilizado em ambiente cirúrgico6. As primeiras versões do 

aparelho eram totalmente analógicas, sendo que, com o apoio de seu irmão, 

Jerry Malis, foi criada a primeira versão do aparelho baseada em transistores e 

circuitos integrados. Hoje, a versão mais moderna do aparelho contém não só a 

função de coagulação, mas também de corte e irrigação31.   

 

1.2 Princípios da eletrocoagulação 

 

A corrente elétrica, ao atravessar o tecido interage com suas moléculas, 

fazendo-as vibrar e provocando o aquecimento local. O calor inicialmente 

promove coagulação do colágeno na parede do vaso, sem destruição da 

estrutura do tecido conjuntivo. Mantido o calor, ocorre coagulação amorfa, com 

perda nuclear e destruição de membranas e, por fim, ocorre destruição total da 

estrutura tecidual32. O aumento de temperatura acima de 42 ºC provoca 

alterações na membrana de células sanguíneas, modificando sua 

permeabilidade e rigidez, devido a desnaturação de proteínas33. 

A corrente contínua, que flui sempre em único sentido, não é adequada 

para as funções de corte e coagulação, pois não só causa estímulo de estruturas 

nervosas e músculos, como também promove eletrólise, com a formação de 

bolhas de hidrogênio em um polo e de oxigênio em outro polo da pinça. A 

corrente alternada, que varia constantemente sua polaridade, também causa os 
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mesmos efeitos, quando utilizada em baixas frequências. A formação de bolhas 

de oxigênio e hidrogênio se alterna entre os polos, conforme ocorre inversão da 

corrente, em cada ciclo. Tais efeitos deixam de existir em frequências mais 

elevadas, acima de 100 kHz. O espectro de frequência utilizado nos atuais 

aparelhos de coagulação varia entre 500 kHz e 3 MHz. Em tais frequências o 

efeito de estimulação sobre músculos e nervos e a eletrólise deixam de ocorrer. 

Malis notou que se uma onda sinusoidal regular fosse aplicada ao tecido, as 

moléculas entrariam em ressonância, aumentando rapidamente a temperatura 

para valores acima de 100 ºC, provocando vaporização e corte do tecido. Dessa 

forma, para atingir uma coagulação mais eficaz, seu aparelho gera uma onda 

completamente assíncrona, que reduz sua amplitude progressivamente e 

modifica o intervalo entre as ondas, de forma aleatória, alternando períodos de 

atividade com períodos em que não há passagem de corrente. Dessa maneira, 

as moléculas não entram em ressonância e o tecido consegue resfriar 

momentaneamente, promovendo coagulação intravascular, minimizando a 

chance de ocorrer vaporização e corte de tecidos e vasos, algo que seria 

prejudicial durante a hemostasia.  

 

Figura 4 – Onda assíncrona, com intervalo entre ondas variável, de forma 

aleatória, empregada no aparelho bipolar de Malis. Dessa forma, evita-se que as 

control of frequency, waveform, and impedance. Research we
conducted at the Mount Sinai School of Medicine and Valley
Forge Scientific Corporation involved all of the parameters.
We used a laboratory generator that could alter parameters
independently, working into a wide-band, high-power ampli-
fier. Beginning with the earlier waveform, each parameter was
varied over a very wide range, and the setting for each which
produced the best, smoothest, nonsticking coagulation at the
lowest power was determined. The system was set up with
this combination, and then each parameter was again sepa-
rately varied to determine whether interaction made any dif-
ference. An important variable regardless of other parameters
was frequency, with a range between 800 and 1200 kilohertz
being far superior. Higher frequencies, such as 3 or 4 mega-
hertz were particularly objectionable, requiring higher power,
producing more smoke, and having objectionable skin effect,
where current spread on the surface. An asynchronous wave-
form was essential to prevent cutting or perforation, and a
variance per cycle of 0.8 to 1.2 ms was found to be the best.
Cycles were delivered in groups of 8 to 12, each cycle dimin-
ishing by 10 to 12% asynchronously. Series of groups were
varied from 8 to 12, with each group within a series dimin-
ishing in amplitude, with a 10% randomization. Finally, series
of groups recurred every 8 to 12 seconds, also randomized.
After the waveform was finalized, generator output imped-
ance was varied, and as expected, the better the regulation and
the lower the output impedance, the better the result (Fig. 6).
The leakage current to ground from either side of the forceps
was essentially not measurable, making it suitable for use in
the most sensitive and critical areas encountered in microsur-
gery. Unlike other solid state generators that were relatively
ineffective when used with irrigation, the exceedingly low
impedance of the CMC-II gave the surgeon smooth, gentle
coagulation in wet or dry fields.

In addition to better bipolar coagulation, the CMC-II intro-
duced bipolar cutting. The bipolar cutting system operates in
quite a different manner from the familiar unipolar cutting of
the original Bovie machines. Whereas both unipolar and bi-
polar cutting are performed with an approximately 1 mega-
hertz sine wave, in unipolar cutting, the power is presented to
a fine-tipped active electrode at a very high voltage with the
return to a proportionately large indifferent plate. This voltage
dropped precipitously when the active electrode was brought
into a firm contact with tissue or used under saline. Custom-

arily, for the fastest unipolar cutting, the power was turned on
before the electrode contacted the tissue. A spark then jumped
to the tissue as the electrode approached, the impedance re-
mained high, and the tissue was vaporized just before the
contact of the electrode, therefore maintaining the high volt-
age necessary for this type of cutting. Unipolar voltages of
well over 1000 volts were applied at the electrode with powers
of several hundred watts or more available. Even with the
power levels turned down, the initial voltage was still very
high, although it shunted down as soon as the tissue was
touched.

Our CMC-II and CMC-III bipolar cutting system was de-
signed based on the fact that there would be no appreciable
spark and that the forceps would cut while in contact with the
tissue and under saline irrigation. It was fully isolated as a true
bipolar. The voltage was kept quite low, and the extremely
low impedance of the generator minimized the voltage drop
from open circuit to full load. Accordingly, this technique
provided for cutting, not based on vaporization by an advanc-
ing spark, but rather by a true molecular resonance by the sine
wave cutting current dividing the tissue without sparking
(Figs. 7 and 8).

Bipolar cutting can be used with any sharp-tipped forceps,
but it is best and most effective if the forceps are insulated
except for less than 1 cm at the tips, and the field is kept moist
with saline. It is important to allow the electrical power to do
the cutting and not to do it with the mechanical action of the
forceps. The more vascular the tissue, the easier it is cut,
although it does very well on soft neuromas. If the tissue is
totally avascular, it would have very little conductivity, and it
could be either difficult or impossible to cut with this bipolar
technique, even with the added conductivity of the saline. To
overcome this limitation, development of the CMC-III model
provided a more sophisticated advanced computerized digital
control system with a still lower output impedance and a
higher voltage cutting availability. The higher voltage permit-
ted cutting dense avascular tissue with or without irrigation.
As an extra advantage, the lower output impedance gave even
smoother coagulation.

Cutting current is used
for tumors in two manners.
Sharp forceps may be used
to make almost parallel or-
ange slice-type cuts with
the segments lifted out. It
should be noted that this
type of cutting is always
performed with the finest-
tip forceps because ade-
quate cutting depends
upon a high concentration
of the current at the point to
divide the tissue smoothly.

Second, bipolar forceps
with loop tips (Fig. 9) have
now become a major tech- FIGURE 7. The CMC-III.FIGURE 6. Waveform of the CMC III.
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moléculas entrem em ressonância e ocorra vaporização de estruturas.[Fonte: 

adaptado de Malis34] 

 

Além disso, o gerador de corrente é capaz de manter a voltagem de saída 

relativamente estável e baixa, dentro de um grande intervalo de impedâncias 

teciduais possíveis, diminuindo o risco de fagulhas, carbonização e aderências. 

Enquanto nos equipamentos bipolares apresentam voltagem de saída que chega 

no máximo a 200 volts, os monopolares podem chegar até 2500 volts. Em 1988, 

ele acrescentou a função de corte ao seu aparelho, ao utilizar uma onda 

sinusoidal regular, síncrona, que induz ressonância e aumento de temperatura 

abrupto e intenso no tecido, provocando a sua diérese. Ainda assim a voltagem 

utilizada é bastante inferior à utilizada nos equipamentos monopolares, com a 

mesma função. Segundo o próprio Malis, o corte bipolar proporciona uma 

maneira de ressecção de tumores sólidos e endurecidos que é mais eficaz que 

o aspirador ultrassônico, mesmo para lesões pouco vascularizadas. Ele 

recomenda a utilização do aparelho configurado em 45 a 50 unidades Malis de 

potência para neuromas, 60 para meningiomas e, eventualmente, 70 unidades 

para tumores mais fibróticos e duros. Durante o corte, pode ser utilizada a pinça 

convencional, trazendo uma extremidade para próximo da outra, cortando o 

tecido no trajeto ou uma pinça específica em forma de alça, capaz de retirar 

fragmentos cilíndricos de tecido. Por fim, foi acrescentada a capacidade de 

irrigação contínua, associada à coagulação, recurso fundamental para manter a 

temperatura de coagulação controlada e minimizar danos indesejados a 

estruturas vizinhas, além de diminuir a carbonização e aderência nas 

extremidades da pinça8,34. 
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1.3 Segurança do método 

 

Os fatores que influenciam o tamanho da lesão provocada pela passagem 

da corrente elétrica no tecido são: o comprimento e espessura da ponta exposta 

do eletrodo, a temperatura atingida e o tempo de coagulação9. Diversos estudos 

investigaram os efeitos que a coagulação bipolar teria sobre tecidos e 

organismos, especialmente quanto a lesões indesejáveis que poderiam ocorrer 

durante seu uso.  

Em 1972, Gestring et al, publicaram uma adaptação para conexão de uma 

pinça bipolar em um gerador monopolar para eletrocoagulação. Neste trabalho, 

eles reportaram os efeitos indesejados da corrente monopolar em estudos de 

coagulação no assoalho do IV ventrículo de animais. Foram reportadas 

complicações como alterações respiratórias, arritmias e até mesmo parada 

cardíaca4. 

Em 1981, Chehrazi et al, realizaram um experimento na superfície cortical 

de 24 gatos, e demonstraram que a área de lesão tanto histológica quanto de 

quebra da BHE (observada macroscopicamente através da perfusão do animal 

com o corante azul de Evans) era maior nas lesões bipolares se comparadas às 

monopolares. No entanto, utilizaram o mesmo eletrocoagulador bipolar para 

realizar os dois tipos de lesão, considerando bipolar quando as extremidades da 

pinça estavam afastadas 2 mm entre si e monopolar quando aplicadas juntas. 

Nesse caso, não fizeram uso de um aparelho realmente monopolar, em que a 

corrente deve percorrer o corpo do animal até o eletrodo de referência. Além 

disso, notaram a maior eficácia da configuração bipolar para hemostasia de 

pequenas veias e artérias35. 
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Vällfors et al, em 1983, demonstraram, no córtex cerebral de cães, que a 

lesão histológica e quebra de BHE induzidas pela eletrocoagulação bipolar são 

diretamente proporcionais à potência e corrente aplicadas e inversamente 

proporcionais à área de contato dos eletrodos. Além disso, seu estudo 

demonstrou que a frequência utilizada pelo eletrocoagulador desempenha um 

papel importante na extensão da lesão induzida, sendo que dentro de um 

espectro entre 100 kHz e 10 MHz, quanto maior a frequência, menor a lesão 

provocada para uma mesma potência ou corrente aplicada36.  

Em 1985, Caffee et al, indicaram relativa segurança no uso do bipolar, ao 

demonstrar que ratos submetidos à coagulação das veias e artérias epigástricas, 

não apresentam trombose da veia femoral adjacente, mesmo após 10 dias do 

experimento e que, portanto, a coagulação não afetaria funcionalmente vasos 

vizinhos37. Ainda no mesmo ano, Cozzens et al, estudando o córtex de 11 gatos, 

mostraram que a extensão da lesão avaliada pela quebra da BHE, é diretamente 

proporcional, de forma linear, à potência aplicada, porém não menciona 

avaliação de temperatura ou o tempo de coagulação38. 

El-Sabban et al, em 1994, demonstraram que o bipolar pode ser utilizado 

para induzir a formação de trombos na artéria cerebral média de ratos. Para isso 

ele utilizou uma potência baixa (3 W) e um curto tempo de coagulação (1,5 

segundos), repetido diversas vezes. Os trombos criados dessa forma se 

dissolviam espontaneamente em cerca de 60 minutos, indicando que não 

parecia haver dano permanente nos vasos. Tais dados sugerem que a energia 

utilizada no procedimento é fundamental para definir a extensão e perenidade 

da lesão tecidual39. 
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Em 1994, Hood et al, identificaram, em estudo realizado em ratos, que o 

bipolar é capaz de realizar a hemostasia eficaz de vasos de médio calibre, sem 

comprometer o fluxo de ramos adjacentes. Nesse estudo, não notaram qualquer 

dano macro ou microscópico a uma distância superior a 1 mm do ponto de 

coagulação. Além disso, foi testado as configurações de 2 W ou 10 W de 

potência e, aparentemente, não houve diferença na capacidade de hemostasia 

entre elas. Houve diferença no tempo necessário para a hemostasia: na 

configuração de 10 W, a coagulação era imediata, enquanto ao utilizar 2 W eram 

necessários 2 a 3 segundos de aplicação da corrente elétrica, indicando que 

termocoagulação é proporcional à quantidade de energia entregue, que leva em 

consideração a potência do aparelho e o tempo40. 

Em 2002, Elmaci et al, estudaram, em microscopia óptica e eletrônica, os 

efeitos histológicos agudos e subagudos da coagulação bipolar na artéria 

femoral de ratos. Notaram grande alteração no citoplasma de células endoteliais, 

com preservação da lâmina interna. No entanto, havia degeneração do colágeno 

tanto nas camadas média quanto adventícia. Além disso, nas artérias 

examinadas 10 dias após o procedimento, 60% continham intenso infiltrado 

inflamatório na camada adventícia, sugerindo que a coagulação induz processo 

cicatricial local41. 

Em 2006, Clasen et al, demonstraram, em um experimento ex vivo, 

realizado em fígado bovino, que o tamanho da lesão bipolar é proporcional à 

potência aplicada e ao tempo exposto à corrente, sendo que configurações com 

menor potência durante períodos mais prolongados de tempo promovem lesões 

mais extensas do que a aplicação de maior potência por um período curto13. Em 

outro estudo de 2012 42, o mesmo autor, determinou que a quantidade de calor 
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necessária para causar coagulação no tecido hepático ex vivo é de 

aproximadamente 1040 a 1450 J/cm3. 

Allan et al, 2015, realizaram experimentos em vasos de coxas de galinha, 

e identificaram temperatura média de 44ºC, chegando a 59ºC a 3 mm do ponto 

de coagulação bipolar, mostrando como a temperatura se espalha ao longo do 

vaso e tecidos vizinhos43. 

Cui et al, em 2015, realizaram a coagulação na superfície cortical temporal 

de 24 pacientes que seriam submetidos a ressecção da região devido epilepsia. 

Neste estudo mostraram a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e 

praticamente abolição da atividade elétrica, medida na eletrocorticografia, 

imediatamente após a aplicação de corrente elétrica com 4 W de potência. 

Também identificaram uma relação diretamente proporcional da profundidade da 

lesão com a potência aplicada, sendo que, quando o eletrocoagulador era 

utilizado com potência acima de 5 W, todas as camadas corticais eram 

atingidas44. 

Em 2017, Ricks et al, avaliaram histologicamente a lesão induzida por 

coagulação bipolar em amostras ex vivo de fígado de suínos. Concluíram que a 

extensão da lesão é diretamente proporcional à potência utilizada durante a 

coagulação. O mesmo não ocorre com a profundidade da lesão, que não 

aumenta linearmente em conjunto com a potência aplicada45. 

Liang et al, 2019, avaliaram os efeitos da coagulação bipolar nas artérias 

mesentéricas de cabras. Notaram que os vasos coagulados apresentavam 

carbonização, células alongadas, rotura de membranas celulares, vacuolização, 

aumento de eosinofilia e destruição de núcleos. Indicaram que a potência ideal 

para coagulação de vasos arteriais com diâmetro médio de 4mm é de 60 W, 
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potência na qual há a melhor hemostasia com menor dano celular adjacente 

possível46. 

Em um estudo com ratos, em 2020, realizado por Koksal et al, foi 

demonstrado que o uso de coagulação bipolar durante a hemostasia em uma 

laminectomia induz maior formação de fibrose epidural, confirmada por análise 

histológica e imunohistoquímica, em 4 semanas após o procedimento, quando 

comparado a um grupo controle em que o bipolar não foi utilizado47. 

Roy et al, em 2020, realizaram experimentos em modelo suíno, 

comparando três tipos de geradores bipolares e pinças disponíveis no mercado. 

Mostraram que o tipo de pinça utilizada, incluindo seu tamanho e formato, 

influenciam na dissipação do calor e na área e profundidade de lesão 

observadas na histologia48. 

 

1.4 Avanços e melhorias 

 

Ao longo dos anos, outros estudos buscaram melhorar os equipamentos 

de coagulação bipolar, tentando reduzir a dissipação indesejada de calor ao 

redor do ponto de coagulação e diminuir a carbonização e aderência na 

extremidade da pinça. Em 1972, King e Worpole descrevem uma pinça bipolar 

com canal de irrigação. Tal sistema mantém irrigação contínua, tornando difícil 

o controle do volume utilizado na irrigação e a duração do fluxo de fluido49. 

Em 1974, Sugita e Tsukane, publicam uma nota técnica em que sugerem 

um bipolar com sensor de temperatura acoplado à ponta de sua pinça, 

permitindo a retroalimentação de dados ao gerador e, dessa forma, um ajuste 
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contínuo da potência aplicada, minimizando o dano tecidual e evitando a 

aderência de material carbonizado na pinça16. 

Dujovny, em 1975, descreve um sistema de irrigação acoplado à pinça 

bipolar, que permite o ajuste do fluxo de salina e que interrompe o gotejamento 

quando a coagulação não está sendo feita50. 

Bergdahl et al, em 1991, propõem um novo tipo de eletrocoagulador, capaz 

de desligar automaticamente a corrente elétrica quando identifica o ponto de 

mínima impedância tecidual. Isso ocorre porque, ao coagular um vaso, com o 

aumento da temperatura também aumenta a mobilidade dos íons no sangue e a 

condutividade elétrica. Após esse ponto a impedância volta a subir e a 

carbonização do tecido se inicia. O ponto de mínima impedância, quando o 

aparelho se desliga automaticamente, ocorre por volta de 60 ºC, e promove 

hemostasia eficaz, preservando a estrutura de colágeno do vaso51. 

Kato et al, 1996, desenvolveram uma pinça bipolar com sensor de 

temperatura, de forma que o equipamento conseguia manter a temperatura de 

coagulação constante, de acordo com a configuração do aparelho14. Dois anos 

após, os mesmos autores publicam um trabalho tentando estabelecer uma 

temperatura segura e eficaz para oclusão uterina em coelhos. Foi estabelecido 

que 90 ˚C seria a temperatura ideal para coagulação desse órgão, durante 30 

segundos, promovendo a oclusão completa de seu lúmen. Mais uma vez, notam 

que em temperaturas menores o mesmo efeito pode ser obtido, desde que o 

tempo de coagulação aumente52. 

Em, 1998, Remorgida et al demonstraram que a utilização de um material 

plástico atuando como isolante térmico par revestir a ponta da pinça bipolar 
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permitia uma coagulação mais rápida, menor potência utilizada e menor dano a 

tecidos vizinhos, ao concentrar o calor entre as extremidades da pinça53. 

Donzelli et al, em 1998, aplicaram a coagulação bipolar em nervos ciáticos 

de 60 ratos, para avaliar os efeitos neuroprotetivos da irrigação com salina 

durante a coagulação. Observaram que a irrigação permitia uma queda mais 

rápida da temperatura imediatamente após o término da passagem de corrente 

elétrica, e também implica em um menor número de animais com paresia no 

primeiro e no sétimo dia após o procedimento. Também verificaram que a 

coagulação feita utilizando uma potência de 20 W durante 1 segundo, provoca 

menos paresias do que com 40 W, pelo mesmo período de tempo54. Em outro 

trabalho o autor descreve os danos histológicos causados pela 

termocoagulação, com intensa destruição das bainhas de mielina nos animais 

que realizaram o procedimento sem irrigação55. 

Lee et al, 1999, avaliaram o uso de um gerador de corrente bipolar com 

sistema automático de controle de potência, garantindo que ela permaneça 

constante em uma ampla faixa de impedâncias teciduais e, além disso, 

interrompa automaticamente a coagulação quando ocorre aumento expressivo 

de impedância tecidual. O equipamento, quando comparado a outro, 

convencional, provocou lesões menores e mais específicas, com menor 

destruição histológica, e hemostasia igualmente eficaz, quando aplicado em 

artérias e nervos femorais de ratos56. 

Em 2004, Mikami et al, estudaram o papel que o material da ponta da pinça 

desempenha nos efeitos da termocoagulação. Comparando pinças recobertas 

por aço inoxidável, titânio e ouro, verificaram que o ouro é o material que 

promove menor aderência, além de garantir uma hemostasia através do colapso 
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das paredes dos vasos, sem destruição de sua estrutura histológica, o que não 

ocorria com os outros dois materiais15.  

Entre 2009 e 2010, Elliott-Lewis et al avaliaram, em uma série de trabalhos, 

um novo tipo de pinça bipolar, que possui um sistema de arrefecimento interno, 

composto por um fluido presente em uma cavidade localizada no interior das 

pontas do instrumento. Este fluido, ao aquecer-se, torna-se vapor e ascende 

através da cavidade. Ao atingir um ponto mais frio, ocorre a condensação e o 

fluido retorna à ponta da pinça, promovendo um arrefecimento ativo. Seus 

estudos demonstraram que o novo modelo de bipolar apresenta diminuição da 

lesão pial subjacente que ocorre durante a coagulação de vasos na dura-máter 

da medula de ovelhas vivas, menores temperaturas máximas e menor 

velocidade da ascensão de temperatura em espécime de fígado bovino, e 

menores extensões de lesões e temperaturas observadas no córtex de ratos, 

quando comparado aos equipamentos convencionais10,11,57. 

Nishida et al, em 2013, avaliaram o efeito da coagulação mono e bipolar 

em veias epidurais na medula de suínos. Utilizaram um equipamento que 

limitava a voltagem aplicada ao tecido até os 200 V, independente da impedância 

tecidual. Tal estratégia visa diminuição da produção de fagulhas e a 

carbonização na ponta do bipolar. Verificaram que esse método produzia 

hemostasia mais eficaz e que, a coagulação monopolar, promovia extensas 

lesões no tecido nervoso abaixo da dura-máter, tanto histológicas quanto 

funcionais, pois verificaram a perda ou decréscimo importante da amplitude de 

potenciais evocados motores em 25 % dos animais submetidos ao uso do 

monopolar. Isso não ocorreu no grupo que utilizou bipolar. Porém, não fizeram 
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nenhuma avaliação quanto à potência utilizada, tempo de coagulação ou 

temperatura atingida58.  

Em 2013, Chen et al, compararam diversos tipos e ponta de bipolar e 

notaram que aqueles com sistema de arrefecimento, apresentam menor 

dissipação térmica para tecidos vizinhos e queda de temperatura mais rápida 

após cessada a aplicação de corrente59. 

Em 2015, Keshavarzi et al, identificaram que novas tecnologias 

incorporadas na ponta da pinça bipolar, como o arrefecimento ativo e também 

no gerador de corrente, como sistemas com retroalimentação de dados de 

impedância tecidual em tempo real, durante a coagulação, permitem um melhor 

perfil de dissipação térmica, garantindo hemostasia eficaz e menor dano em 

estruturas vizinhas. Dentre as duas alternativas, as melhorias tecnológicas no 

gerador têm melhor resultado17. 

Também foram criados modelos matemáticos para predizer e simular a 

dissipação de calor durante a termocoagulação. Em 2011, Delorme et al, 

tentaram desenvolver um modelo computacional para predição e simulação da 

temperatura atingida no tecido cerebral durante a coagulação. No entanto, o 

modelo não teve êxito pois concluíram que as diversas variáveis que precisam 

ser consideradas, incluindo dissipação de calor para o ar e para o sangue 

circulante, fazem com que o processo demande um poder computacional tão 

grande que o inviabilizaria. Todas as estimativas realizadas por seu modelo 

ficaram muito além dos experimentos realizados in vitro, indicando que a 

temperatura e lesão induzidas pelo equipamento são difíceis de prever60. Já em 

2014, Chen et al, criaram um modelo computacional para predição da dispersão 

de temperatura ao redor da pinça do bipolar durante a coagulação medular, e 
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compararam com um experimento realizado em suíno ex vivo. Na medição 

experimental, registraram temperaturas próximas a 55 º C entre as extremidades 

da pinça, que diminuíam a medida que a distância aumentava, chegando a 39º 

C a 2 mm de distância do ponto de coagulação. Tais valores foram obtidos com 

25 W de potência e 5 segundos de coagulação. O modelo proposto também 

mostrou, que após a desidratação do tecido, a temperatura cai 

progressivamente, devido a diminuição da condutividade elétrica do mesmo61. 

Vale lembrar, que o experimento realizado in vivo provavelmente mostraria 

temperaturas ainda mais baixa do que as obtidas, devido a retirada de calor pelo 

fluxo sanguíneo62. 

Alguns autores avaliaram fatores sistêmicos que possam contribuir para 

reduzir a inflamação provocada pela termocoagulação, como Un et al, mostrando 

que a progesterona administrada sistemicamente é capaz de reduzir o infiltrado 

inflamatório que ocorre ao redor de lesões por bipolar, até o sétimo dia pós 

operatório, no córtex de ratos63. 

Por fim, avanços tecnológicos recentes, levaram a descrição de pinças 

bipolares adaptadas para uso em condições específicas, como Kawai et al, que 

em 2005 propõem o uso da coagulação bipolar em sistemas minimante invasivos 

para neurocirurgia, descrevendo o uso de micropinças bipolares, através de um 

endoscópio, com capacidade de manobra e manipulação de tecidos18 e o uso de 

pinça bipolar com eletrodo acessório para estimulação, capaz de realizar a 

monitoração cortical em conjunto com a coagulação. O cirurgião é capaz, dessa 

forma, de estimular o córtex (durante a monitoração de potenciais evocados 

motores), sem a necessidade constante de troca de instrumentos, diminuindo o 

tempo cirúrgico, em especial em casos de ressecções tumorais19. 
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4.1 Local dos experimentos e cálculo amostral 

 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Técnica Neurocirúrgica e 

Neurocirurgia Experimental, na Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. 

Os experimentos foram realizados em modelo animal suíno, em que foi feita 

a coagulação de vasos sanguíneos da superfície da medula espinal.  

Todos os experimentos foram executados de acordo com o protocolo 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo e com os princípios éticos para o uso 

de animais de laboratório adotados por esta instituição (anexos A e B).  

Baseado em dados prévios da literatura45, foi observado que em estudos 

similares, a regressão linear de dados referentes à lesão térmica induzida por 

coagulação, apresentam R2 elevados, podendo ser superiores a 0,5. 

Em um cálculo de tamanho amostral, considerou-se que, para uma 

avaliação por regressão linear, com poder estatístico de 80%, significância de 

5%, e R2 esperado igual ou superior a 0,35, dezessete (17) amostras seriam 

suficientes. Considerando-se eventuais perdas amostrais de até 10%, foi 

estabelecido o número mínimo de 19 amostras. 

Foram estudados 8 animais, de ambos os sexos, adultos híbridos das raças 

Landrace, Duroc e Pietrain. Os animais selecionados apresentavam cerca de 60 

dias de vida, entre 18 e 22 kg de peso corporal.  
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4.2 Preparação do animal: anestesia e monitoração  

 

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

até 1 hora antes do experimento.  

A anestesia foi feita por médico veterinário experiente e a técnica 

empregada em todos os animais consta 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 em mesma seringa e administrados pela 

via intramuscular, como medicação pré-anestésica. 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 consiste na aplicação de propofol (Provine® 1%, Cláris) na dose 

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

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

animais foram entubados com sonda endotraqueal de diâmetro 6 mm (Portex®), 

sendo a manutenção anestésica feita com propofol (Provine® 1% , Cláris) na 

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

através de dose inicial de 5 μg/kg seguida de infusão contínua de 0,4 μg/kg/min 

por via intravenosa. O bloqueio neuromuscular foi obtido com a administração 

de pancurônio (Pancuron®, Cristália), em bolus na dose de 0,1 mg/kg seguida 

de infusão contínua deste agente na dose de 0,02 mg/kg/h.  

Após intubação endotraqueal os animais foram submetidos à ventilação 

mecânica controlada ciclada a volume (Ventilador Dixtal® 5010), com volume 
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corrente de 10 ml/kg, fração inspirada de oxigênio de 0,50 e pressão positiva 

expiratória final 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, quanto a 

saturação periférica da hemoglobina por meio de oximetria de pulso.  

Durante o procedimento os animais receberam fluidoterapia de suporte 

com solução fisiológica (NaCl 0,9%) de 5 ml/kg/hora. Os dados hemodinâmicos 

foram avaliados através do monitor multiparâmetros (Monitor Portal DX 2020, 

Dixtal Biomédica Ind Com Ltda, Brasil). 

A temperatura central foi mantida entre 37-38ºC com a utilização de um 

colchão térmico e soluções de manutenção aquecidas previamente.  

 

4.3 Procedimento experimental  

 

Com o animal em decúbito ventral, foi realizada uma incisão reta ao nível 

dos processos espinhosos vertebrais da região toracolombar (figura 5) e a 

desinserção do ligamento supraespinhoso e fáscia da musculatura paravertebral 

com ampla exposição das lâminas e processos espinhosos vertebrais (figuras 6 

e 7). Foi realizada uma laminectomia total padronizada com retirada dos 

processos espinhosos com cisalha, lâminas, ligamento amarelo e gordura 

epidural com rugina de Kerringson tipo upcut, com exposição da dura-máter em 

vários níveis vertebrais. Após a laminectomia com adequada exposição de saco 

dural (figura 8A), foi realizada uma abertura linear da dura-máter com exposição 



 32 

da medula espinhal (figura 8B) e seu sistema vascular superficial em toda a 

extensão da laminectomia.  

 

 

Figura 5 - Incisão no dorso do animal para acesso à coluna torácica 

Cranial 

Caudal 
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Figura 6 – Dissecção da musculatura paravertebral para exposição dos 

elementos posteriores das vértebras torácicas 
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Figura 7 - Exposição face posterior da coluna torácica após incisão dorsal 

e afastamento muscular 

Cranial 

Caudal 
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Os pontos de coagulação foram escolhidos na superfície dorsal da medula, 

na linha mediana, em locais com vasos arteriais visíveis, procurando selecionar 

vasos de calibre semelhante entre os diversos experimentos. 

Procedeu-se a coagulação de vasos na pia-máter e registro dos níveis da 

temperatura atingidos pela medula espinal através de eletrodo com sensor de 

temperatura tipo termopar, que faz parte do sistema gerador de lesão por 

16 
 

 

Fig. 8 Realizando Laminectomia torácica 

 
 

 

Fig. 9 Exposição da Dura-mater integra  
 

 

 

Figura 8 – Dura-máter exposta(A), medula exposta, após abertura dural(B) 

A 

B 

Cranial Caudal 



 36 

radiofrequência MRFG-01B (Micromar®, Diadema, São Paulo, Brasil). Tal 

eletrodo foi adaptado na ponta de pinça bipolar, sendo introduzido e fixado ao 

seu canal de irrigação (figura 9). O eletrodo foi então conectado ao leitor de 

temperatura presente no sistema MRFG-01B (figura 10). 

 

 

Figura 9 - Adaptação de eletrodo termopar na ponta da pinça bipolar. O 

eletrodo termopar foi introduzido e fixado ao canal de irrigação do instrumento, 

indicado pela seta. 
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Fig. 6 Termostato montado na extremidade distal em uma das pinças do bipolar para 
registrar a temperatura programada  
 

 

Fig. 7 Termostato montado na extremidade distal em uma das pinças do bipolar para 
registrar a temperatura programada  
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Figura 10 – Conexão do sensor de temperatura adaptado à ponta da pinça 

(cabo branco) ao sistema de leitura de temperatura (seta laranja) presente no 

aparelho MRFG-01B 

 

 Também foi realizada mensuração da temperatura através de câmera 

termográfica. Para a aquisição das imagens infravermelhas foi utilziado um 

termovisor ThermaCAM T400 (FLIR Systems Inc, North Billerica, Suécia) com 

precisão de temperatura reportada pelo fabricante de ± 1ºC (figura 11).  

Cabo	Branco	–	Sensor	de	temperatura 
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Figura 11 - Câmera FLIR, utilizada nos experimentos 

Essa câmera possui um detector do tipo uncooled focal plane (FPA), com 

resolução de 320x240 pixels (76.800 pixels), operando na faixa espectral de 

ondas eletromagnéticas infravermelhas longas (7,5 a 13μm).  

A sensibilidade térmica é de 0,05ºC a 30ºC e a faixa de estudo padrão é de 

-20ºC até + 350ºC. O equipamento permite obter imagens com resolução 

espacial (IFOV) de 1,4 mrad, para visualização de pontos quentes de 1,4 mm a 

1 metro de distância.  

O equipamento filtra os raios infravermelhos por meio de lente de germânio 

padrão embutida de 25º x 18º, oferecendo distâncias focais de 0,4 m a infinito.  

A câmera foi fixada em tripé da marca Manfrotto MK294A3-D3RC2 (Vitec 

Imaging Solutions Spa®, Cassola, Itália) semelhante ao utilizado em sessões 
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fotografia, tomando cuidado para que não haja angulação maior do que 60o em 

relação ao animal.  

A distância média usada nas imagens foi de um metro da região de 

interesse com ângulo de 90º deixando a lente da câmera paralela à região a ser 

avaliada.  

A temperatura ambiente foi medida por um relógio termo-higrômetro digital 

modelo MT-242 (Minipa®, Joinville, Santa Catarina, Brasil).  

A literatura mostra que emissividade da pele do porco nu no ombro, no 

úbere e na base da orelha é de 0,96-0,98, muito semelhante à emissividade da 

pele humana (0,987)64.  

Os animais permaneceram descobertos, em sala climatizada a 23±0,5ºC, 

umidade relativa do ar abaixo de 55%, com controle de corrente de ar e sem 

pêlos para correta equalização das temperaturas.  
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Todas as imagens infravermelhas (figura 12) foram transferidas, 

organizadas, armazenadas e processadas eletronicamente, utilizando-se o 

programa computacional de análise de imagens FLIR Tools (FLIR Systems®, 

Wilsonville, Oregon, Estados Unidos). Janelas e portas foram mantidas fechadas 

conservando um ambiente livre de correntes de ar, flutuação térmica e excesso 

de umidade. Conjuntamente com a avaliação termográfica foi tomada a 

temperatura ambiente e as temperaturas dos animais (temperatura central).  

Foram feitas duas a três lesões por termocoagulação em cada animal, em 

pontos diferentes da medula torácica. A pinça era posicionada levemente sobre 

o tecido, de maneira vertical e perpendicular à medula, de forma a garantir o 

Figura 12 - Imagem termográfica antes (A)  e durante a coagulação 
(B), com indicação de temperatura. A escala de cores mostra a temperatura 
relativa entre os diversos pontos da imagem, sendo os tons de azul e roxo 
regiões mais frias e as cores amarelo, vermelho e branco indicando locais 
mais quentes. A cruz denota o local onde a temperatura está sendo aferida, 
no ponto branco, que representa o local mais quente da imagem. O número 
que aparece ao lado da cruz indicativa mostra a temperatura medida em 
graus Celsius. 

A B 



 41 

contato contínuo com a superfície tecidual até o término da aplicação de corrente 

elétrica. Foram incluídas também, como controle para a avaliação histológica, 

amostras da medula sem intervenção e amostras em que foi feito apenas contato 

com a pinça do bipolar, sem coagulação.  

A termocoagulação foi realizada utilizando aparelho eletrocirúrgico 

Codman Malis CMC-III (Johnson & Johnson®, Raynham, Massachussetts, 

Estados Unidos). A pinça utilizada era do mesmo fabricante, com pontas não 

aderentes. Também foi adaptado um espaçador entre as extremidades da pinça, 

garantindo um espaçamento constante de 3 mm durante a coagulação. Durante 

a aplicação da corrente elétrica não foi utilizada irrigação com salina, para evitar 

variações na medida de temperatura. O tempo de cada coagulação foi 

cronometrado e a temperatura medida simultaneamente pela câmera térmica e 

pelo eletrodo localizado na ponta da pinça.  

A coagulação foi feita utilizando diferentes potências do aparelho 

eletrocirúrgico (10W, 30W ou 40W) e variando o tempo de aplicação da corrente 

elétrica (2, 3, 4, 5, 6 ou 8 segundos), com o objetivo de variar a temperatura final 

obtida na superfície medular. Também foi registrado uma avaliação qualitativa, 

feita pelo cirurgião, a respeito da eficácia ou não da coagulação realizada. Eram 

consideradas eficazes os experimentos que promoviam completa oclusão e 

hemostasia do vaso arterial na superfície dorsal da medula. 
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4.4 Eutanásia, coleta de amostras e descarte de animais  

 

Após o período de coleta de dados, os animais receberam overdose de 

anestésico propofol e fentanil e foram eutanasiados com a administração de 20 

ml de solução de cloreto de potássio a 19,1%, por via intravenosa.  

Após confirmada a parada cardíaca, era realizada a coleta das amostras 

de medula, de forma a minimizar o sangramento local, evitar o uso do 

eletrocautério e preservar ao máximo a estrutura das amostrar para avaliação 

histológica.  

A medula do animal foi seccionada in situ, utilizando lâmina 11 de bisturi, 

em fragmentos de aproximadamente 1 cm de extensão cada, contendo as áreas 

que forma submetidas à coagulação. Cada amostra era coletada em frasco 

específico, numerado, contendo formol. Os frascos eram entregues a um 

patologista que desconhecia o experimento realizado em cada amostra e eram 

imediatamente levados para fixação. 

Os animais foram acondicionados em sacos plásticos branco leitosos, 

próprios para descarte de lixo com risco biológico, identificados com etiquetas 

onde constam a origem e o conteúdo, bem como o responsável. Colocados em 

um carro cuba com tampa para transporte até o recipiente de coleta hospitalar e 

destinados à incineração.  
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4.5 Preparação e avaliação histológica 

 

O tecido medular foi fixado em formol e xilol, corado por hematoxilina e 

eosina, incluído em bloco de parafina, e submetido a cortes de 4 micrômetros. 

Cada amostra produziu de 12 a 20 cortes para análise histológica. 

Todas as amostras foram avaliadas em microscopia óptica por um 

neuropatologista experiente que desconhecia o experimento realizado em cada 

fragmento medular. As lâminas foram avaliadas em aumentos de 40, 100 e 200 

vezes. 

Foram identificados todos os cortes que possuíam sinais de lesão térmica 

na superfície dorsal da medula, como aglutinação proteica, predomínio de 

estruturas eosinofílicas, desaparecimento de núcleos celulares, retração da pia-

máter, vacuolização subpial, ausência de estruturas axonais e coagulação 

intravascular. 

Tais lesões tinham seu tamanho medido, tanto no aspecto de extensão 

quanto em sua profundidade, utilizando régua submilimetrada, própria para 

microscopia. 

Como as lesões aproximam-se do formato de elipses, cujo eixo maior é 

dado pela extensão da mesma e eixo menor pela profundidade, o cálculo da área 

de lesão será dado pela fórmula da área da elipse: 

Área	 = 	π
AB
4  

onde A representa a extensão da lesão e B sua profundidade. 
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4.6 Análise estatística  

 

Todos os dados coletados, incluindo temperatura atingida durante a 

coagulação, potência do aparelho eletrocirúrgico, tempo de coagulação, 

avaliação qualitativa da eficácia da coagulação e área das lesões foram 

armazenados e organizados utilizando o software Microsoft® Excel (Microsoft, 

Seattle, Washington, Estados Unidos). 

A análise estatística foi feita no mesmo software, utilizando a técnica de 

regressão linear simples. A significância estatística dos resultados foi 

determinada utilizando a distribuição t. Para a avaliação da eficácia da 

coagulação foi utilizado o teste U de Mann-Whitney. Foi considerado um 

resultado significante valores de p menores que 5%. 
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5. RESULTADOS 
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5.1 Amostras 

 

Foram realizados experimentos em 8 animais, sendo coletadas ao todo 19 

amostras de medula submetidas à coagulação. Além disso, em cada animal 

foram coletadas duas amostras controle: uma sem intervenção alguma e uma 

em que foi feito contato com a pinça, sem coagulação. Ao todo, 35 segmentos 

de medula foram avaliados em microscopia óptica, qualitativa e 

quantitativamente. Os dados referentes aos segmentos em que foi realizada 

coagulação podem ser vistos no anexo C. 

 

5.2 Amostras de controle 

 

Não foi encontrada qualquer evidência de lesão em nenhuma amostra 

controle. Em todas elas, a citoarquitetura das estruturas da substância branca e 

cinzenta da medula encontravam-se preservadas. Também não se evidenciou 

lesão da pia-máter ou dos vasos sanguíneos incluídos nas lâminas. 

 

5.3 Avaliação qualitativa dos efeitos da termocoagulação 

bipolar 

 

Nas lâminas de amostras submetidas à coagulação, notava-se, na porção 

dorsal da medula, sinais de lesão térmica, como: perda de estrutura celular e 

axonial, predomínio de coloração eosinofílica, rotura de membranas celulares, 

vacuolização, fissuras e separação da porção mais superficial do tecido, retração 

da pia-máter, ausência de núcleos e trombos intravasculares (Figuras 9 e 10). 
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22 
 

 

Fig 16. Imagem histológica mostrando área de lesão térmica, mostrando 

destruição da pia-máter, necrose e zona eosinofílicas indicando aglutinação 

protéica 

 

Figura 13 - Corte histológico de medula (aumento 40x) submetido à 

coagulação, mostrando área de perda de estrutura celular e axonial, rotura de 

membranas celulares, ausência de núcleos (setas pretas), retração pial (setas 

azuis) e eosinofilia (*) 

* 
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5.4 Avaliação quantitativa das lesões decorrentes da 

coagulação 

 

 A mediana da extensão das lesões histológicas avaliadas foi de 0,7 mm, 

com intervalo interquartil (25 – 75%) de 0,5 a 1,9 mm. A mais extensa lesão 

encontrada apresentava 2,3 mm e a menos extensa 0,1 mm.  

23 
 

 

Fig 17. Imagem histológica mostrando área de lesão térmica, mostrando 

destruição da pia-máter, necrose e zona eosinofílicas indicando aglutinação 

protéica, bem como aprofundamento da lesão em direção a região mais 

central da medula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Corte histológico (aumento 100x) de área submetida à 

termocoagulação. Nota-se perda de estrutura celular e axonial, rotura de 

membranas celulares, ausência de núcleos (setas pretas) e eosinofilia (*) 

secundária a aglutinação proteica 

 

* 
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 A mediana da profundidade das lesões em relação à superfície dorsal da 

medula foi de 0,05 mm, com intervalo interquartil (25 – 75%) de 0,05 a 0,3 mm. 

A lesão mais profunda observada possuía 0,7 mm e a mais superficial 0,05 mm. 

A mediana da área das lesões foi de 0,035 mm2, com intervalo interquartil 

(25 – 75%) de 0,02 a 0,275 mm2. A maior lesão possuía 0,542 mm2 e a menor 

0,004 mm2. Os dados encontram-se na tabela 1. 

Tabela 1 - Dados descritivos das lesões induzidas pela 

termocoagulação 

   
Extensão  

(mm)  

Profundidade  

(mm)  

Área  

(mm2)  

Mediana   0,700  0,050  0,035  

Interquartil (25-75%)   0,5 – 1,9  0,05 – 0,3  0,020 – 0,275  

Mínimo   0,100  0,050  0,004  

Máximo   2,300  0,700  0,542  
 

 

5.5 Avaliação da temperatura atingida durante a coagulação 

 

Durante os experimentos, foi registrada a temperatura máxima atingida 

durante a coagulação tanto pela câmera termográfica, quanto pelo eletrodo 

termopar posicionado na ponta da pinça bipolar. No entanto, notou-se que o 

eletrodo termopar apresenta um atraso, inerente ao seu princípio de 

funcionamento, na mensuração da temperatura, que se eleva rapidamente no 

início da coagulação e, tão logo a corrente elétrica deixa de percorrer o tecido, 

cai também abruptamente, de forma que não foi possível o registro adequado da 



 50 

temperatura máxima atingida através desse método, especialmente nos casos 

em que foram utilizados períodos mais curtos de termocoagulação. Optou-se 

então por utilizar os dados obtidos através da câmera termográfica.  

A temperatura mediana obtida nos experimentos foi de 39,9 ºC, com 

intervalo interquartil (25 – 75%) de 37,4 a 41,0 ºC. A temperatura máxima foi de 

54 ºC e a mínima de 35,8 ºC. Tais dados são vistos na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Dados descritivos das temperaturas obtidas durante os          

experimentos 

   
Temperatura  

(˚C) 

Mediana   39,9  

Interquartil (25 – 75%)   37,4 – 41,0  

Mínimo   35,800  

Máximo   54,000  

 

 

5.6 Avaliação de fatores que influenciam na temperatura 

obtida durante a coagulação  

 

Durante os experimentos foi possível variar a potência utilizada pelo 

aparelho eletrocirúrgico e o tempo em que a corrente era aplicada ao tecido. 

Como sabemos que a potência é igual ao trabalho realizado durante um 

determinado período de tempo, e 1 Watt equivale a 1 Joule de trabalho realizado 
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em 1 segundo, obtemos, indiretamente, a energia teórica aplicada ao tecido, 

multiplicando a potência configurada no aparelho, em Watts, pela duração da 

coagulação em segundos. 

Quando analisado a potência de coagulação como variável independente 

e a temperatura como dependente (gráfico 1), obtemos um coeficiente angular 

de 0,187, desvio-padrão de 0,092, R2 de 0,194 e valor de p de 0,059. 

O tempo de coagulação em relação à temperatura (gráfico 2), retorna um 

coeficiente angular de 0,714, desvio-padrão de 0,662, R2 de 0,064 e p de 0,296. 

Por fim, quando analisada a energia aplicada durante a coagulação em 

relação à temperatura (gráfico 3), obtemos coeficiente angular de 0,08, desvio-

padrão de 0,013, R2 de 0,67 e p menor que 0,001. Esses resultados são 

mostrados na tabela 3. 

 

 

Gráfico 1 - Resultado da regressão da potência de coagulação em relação 

à temperatura atingida (R2=0,194 e p = 0,059) 
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Gráfico 2 - Resultado da regressão do tempo de coagulação em relação à 

temperatura atingida (R2=0,064 e p = 0,296) 

 

Gráfico 3 - Resultado da regressão entre a energia empregada na 

coagulação e a temperatura atingida. Nota-se relação linear e positiva entre as 

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Te
m
pe
ra
tu
ra
	(˚
C
)

Tempo	(s)

Tempo	x	Temperatura

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300

Te
m
pe
ra
tu
ra
	(˚
C
)

Energia	(J)

Energia	x	Temperatura



 53 

variáveis, com baixa dispersão dos dados dos experimentos (R2=0,670 e p < 

0,001). 

 

Tabela 3 - Resultados da regressão linear de fatores envolvidos na 

temperatura de coagulação obtida 

Fator 
Coeficiente 

angular 

Desvio-

padrão 
R2 p 

Potência (W) 0,187 0,092 0,194 0,059 

Tempo (s) 0,714 0,662 0,064 0,296 

Energia (J) 0,080 0,013 0,670 < 0,001* 

 * Resultado estatisticamente significante 

 

5.7 Avaliação de fatores que influenciam na área de lesão  

 

Foram avaliadas possíveis variáveis que estejam relacionados ao tamanho 

da área de lesão, observada e quantificada na avaliação histológica. 

Quando analisada a temperatura atingida em relação à área de lesão 

(gráfico 4), foi obtido um coeficiente angular de 0,024, desvio-padrão de 0,007, 

R2 de 0,390 e p de 0,004. 

A regressão entre a energia aplicada e a área de lesão (gráfico 5), mostrou 

um coeficiente angular de 0,002, desvio-padrão inferior a 0,001, R2 de 0,364 e p 

de 0,006. 
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A avaliação da relação entre o tempo de coagulação e a área de lesão 

(gráfico 6), mostrou um coeficiente angular inferior a 0,001, desvio-padrão de 

0,027, R2 inferior a 0,001 e p de 0,976. 

Por fim, a regressão entre a potência configurada no aparelho de 

termocoagulação e a área de lesão (gráfico 7), obteve um coeficiente angular de 

0,009, desvio-padrão de 0,003, R2 de 0,280 e valor de p de 0,02. Os  dados são 

relatados na tabela 4. 

 

Gráfico 4 - Resultado da regressão entre a temperatura atingida durante a 

coagulação e a área de lesão histológica, mostrando relação linear e positiva 

entre as variáveis (R2=0,390 e p = 0,004) 
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Gráfico 5 - Resultado da regressão entre a energia aplicada durante a 

coagulação e a área de lesão histológica, com relação linear e positiva entre as 

variáveis (R2=0,364 e p = 0,006) 
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Gráfico 6 - Resultado da regressão entre o tempo de coagulação e a área 

de lesão histológica, mostrando ausência de relação entre as variáveis (R2 < 

0,001 e p = 0,976) 

 

Gráfico 7 - Resultado da regressão entre a potência configurada para 

coagulação e a área de lesão histológica (R2=0,280 e p = 0,020) 
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Tabela 4 - Resultados da regressão linear de fatores envolvidos na 

área de lesão histológica observada 

Fator 
Coeficiente 

angular 
Desvio-padrão R2 p 

Temperatura (ºC) 0,024 0,007 0,390 0,004* 

Energia (J) 0,002 < 0,001 0,364 0,006* 

Tempo (s) < 0,001 0,027 < 0,001 0,976 

Potência (W) 0,009 0,003 0,280 0,020* 

* Resultado estatisticamente significante 

 

 

5.8 Avaliação da extensão e profundidade das lesões 

 

Foram avaliados isoladamente os componentes de extensão e 

profundidade das lesões, com o objetivo de avaliar se a energia empregada e 

temperatura atingida tem maior relação com algum desses componentes 

especificamente.  

 Quando analisada a temperatura em relação à extensão da lesão (gráfico 

8), temos um coeficiente angular de 0,114, um desvio-padrão de 0,025 e R2 de 

0,546 (p < 0,001).  

A análise da energia aplicada em relação à extensão da lesão (gráfico 9) 

mostra um coeficiente angular de 0,009, desvio-padrão de 0,003 e R2  de 0,345 

(p = 0,008). Tais dados estão apresentados na tabela 5. 
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A regressão da temperatura em relação à profundidade da lesão (gráfico 

10)  demonstra um coeficiente angular de 0,008, desvio-padrão de 0,009 e R2 de 

0,042  (p = 0,397). 

A regressão entre a energia aplicada e a profundidade da lesão (gráfico 11)  

demonstra um coeficiente angular de 0,001, desvio-padrão inferior a 0,001 e R2 

de 0,15 (p = 0,10). Esses dados estão dispostos na tabela 6. 

 

 

Gráfico 8 - Resultado da regressão entre a temperatura atingida e a 

extensão de lesão histológica, mostrando grande relação linear e positiva entre 

as duas variáveis (R2=0,546 e p < 0,001) 
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Gráfico 9 - Resultado da regressão entre a energia empregada e a 

extensão de lesão histológica, com relação linear entre as variáveis (R2=0,345 e 

p = 0,008) 

 

Gráfico 10 - Resultado da regressão entre a temperatura atingida e a 

profundidade de lesão histológica (R2=0,042 e p = 0,397). 
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Gráfico 11 - Resultado da regressão entre a energia empregada e a 

profundidade de lesão histológica (R2=0,150 e p = 0,100) 

 

Tabela 5 - Resultados da regressão linear de fatores envolvidos na 

extensão da lesão histológica observada 

Fator 
Coeficiente 

angular 
Desvio-padrão R2 p 

Temperatura (ºC) 0,114 0,025 0,546 < 0,001* 

Energia (J) 0,009 0,003 0,345 0,008* 

* Resultado estatisticamente significante 
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Tabela 6 - Resultados da regressão linear de fatores envolvidos na 

profundidade da lesão histológica observada 

Fator 
Coeficiente 

angular 
Desvio-padrão R2 p 

Temperatura (ºC) 0,008 0,009 0,042 0,397 

Energia (J) 0,001 < 0,001 0,150 0,100 

 

5.9 Avaliação da eficácia da coagulação 

 

Foi também realizada uma análise referente a informação qualitativa 

coletada pelo cirurgião no momento da coagulação. Após cada experimento, era 

registrado se a coagulação foi considerada eficaz (oclusão de vasos arteriais 

medulares dorsais e hemostasia completa), ou ineficaz, quando não havia 

oclusão total dos vasos.  

O grupo cuja coagulação foi considerada ineficaz apresentou mediana de 

temperatura atingida de 37,6 ºC, intervalo interquartil (25 – 75%) de 37 a 38,3 

ºC, valor mínimo observado de 35,8 ºC e valor máximo de 40,4 ºC. 

No grupo em que a coagulação foi eficaz, a temperatura foi 

consideravelmente maior. A mediana de temperatura foi 43,5 ºC, intervalo 

interquartil (25 – 75%) de 40,2 a 45, valor mínimo de 38,6 ºC e máximo de 54ºC. 

Os dados estão apresentados na tabela 7 e gráfico 12. A comparação 

estatística entre os dois grupos revelou um resultado significante, confirmando a 

diferença entre eles (p = 0,001).  

 



 62 

Tabela 7 - Comparação de temperatura atingida entre os grupos de 

experimentos que apresentaram coagulação ineficaz e eficaz 

   Coagulação ineficaz  Coagulação eficaz 

Mediana   37,6  43,5  

Interquartil (25-75%)   37 – 38,3  40,2 – 45  

Mínimo   35,8  38,6  

Máximo   40,4  54  

 

 

Gráfico 12 - Apresentação gráfica, tipo box plot, dos grupos de coagulação 

ineficaz e eficaz. Estão indicadas as máximas e mínimas em cada grupo 

(extremidades) e medianas. Nota-se diferença entre os grupos (p=0,001). 
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6. DISCUSSÃO 
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6.1 Análise dos resultados 

 

Apesar do método de hemostasia por eletrocoagulação ser muito difundido 

e utilizado, existem considerações relacionadas ao seu uso em estruturas 

delicadas e com grande importância funcional, como o sistema nervoso central 

e nervos periféricos. O papel da coagulação bipolar foi bem estabelecido na 

literatura médica, por permitir a aplicação da corrente elétrica de forma mais 

precisa no tecido, diminuindo os efeitos negativos da passagem da corrente 

alternada pelo corpo. O controle da área de lesão é de fundamental importância 

em cirurgias do sistema nervoso, uma vez que qualquer extensão além do 

mínimo necessário para garantia de uma hemostasia adequada, pode implicar 

em danos indesejáveis, em áreas eloquentes e com grande importância 

funcional2,4. 

Ao longo dos anos, diversos trabalhos não só avaliaram a segurança da 

termocoagulação bipolar, como também fizeram propostas para melhorias no 

sistema, como formas de minimizar a dissipação indesejada de calor e diminuir 

a aderência e carbonização na pinça10,14–19. 

Neste estudo, foi demonstrado que a temperatura atingida durante a 

coagulação não apresenta uma relação direta com a potência utilizada ou o 

tempo de coagulação, no entanto, a relação está presente, quando ambos os 

fatores são considerados, através do cálculo da energia aplicada no tecido. Tal 

achado é semelhante ao descrito previamente de forma qualitativa no trabalho 

de Hood40, porém, em nosso trabalho foi possível quantificar não só a 

temperatura atingida como foi feita a mensuração da lesão. 
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Notou-se que tanto o aumento de temperatura quanto de energia aplicada, 

através da variação do tempo de coagulação e potência configurada do 

aparelho, apresentam relação linear direta com o aumento da extensão da lesão, 

porém não com a profundidade da mesma. Tais resultados corroboram achados 

prévios da literatura, em estudos realizados em modelo de fígado suíno45. Dessa 

forma, aparentemente o comportamento do tecido da medula espinal, mesmo 

em organismo vivo e com circulação sanguínea preservada, se assemelha ao 

observado previamente em modelos ex vivo, o que permite propor que lesão 

ocorre de tal maneira devido a grande diferença dos coeficientes de 

transferência térmica entre o tecido e o ar. O ar, por conduzir menos o calor, atua 

como um isolante, concentrando a energia na superfície do tecido45.  

Também foi observado que a área de lesão produzida guarda uma relação 

linear com a energia aplicada e com a temperatura atingida na superfície do 

tecido. Tais resultados, obtidos in vivo, possibilitam a orientação da prática 

cirúrgica. Além disso, o maior número de experimentos realizados, em 

segmentos medulares com pouca variação anatômica, garante maior 

consistência e reprodutibilidade dos resultados obtidos.  

Deve-se lembrar que a técnica utilizada para aferir temperatura, que 

considera a emissão infravermelha, não é capaz de medir a temperatura na 

profundidade. A corrente elétrica, ao percorrer o tecido pode interagir com vasos 

e estruturas profundas, que possuem diferentes impedâncias elétricas e 

coeficientes de condutividade térmica, causando dissipação heterogênea de 

calor, sem relação, necessariamente, com a temperatura atingida na superfície. 

Nesse caso, a utilização de métodos de controle superficial de temperatura, 

como a irrigação e pinças com arrefecimento ativo, serão menos eficazes para 
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prevenção de lesões indesejadas profundas, sendo necessário o controle 

rigoroso da energia aplicada pelo aparelho. 

Assim, o cirurgião, deve manter-se atento à energia que está aplicando 

durante a coagulação, ou seja, controlar o tempo de uso do bipolar e a potência 

do aparelho, para garantir que a temperatura não atinja valores demasiadamente 

elevados e para minimizar o dano em estruturas profundas, uma vez que são os 

únicos parâmetros, até o presente momento, que estão sob seu controle na 

prática cirúrgica habitual.  

Quando realizada a avaliação qualitativa da eficácia da coagulação, 

observamos que no grupo de experimentos em que a hemostasia foi 

considerada suficiente, a mediana de temperatura atingida foi de 43,5 º C, e 75% 

dos experimentos com coagulação eficaz atingiram temperatura acima de 40,2 º 

C. Dessa forma, pode-se definir a temperatura na superfície de 40 º C como 

sendo a temperatura mínima para uma boa coagulação com o mínimo de lesão 

em estruturas adjacentes. Essa temperatura é muito inferior a proposta em 

trabalhos prévios14,51,52, realizados em vasos periféricos ou órgãos fora do 

sistema nervoso central. O menor diâmetro dos vasos da medula e maior 

sensibilidade à lesão térmica do tecido nervoso justifica menores temperaturas 

de coagulação e potência do aparelho.  

 

6.2 Limitações 

 

Buscou-se selecionar vasos de calibre semelhante para efetuar os 

experimentos, padronizando a aplicação da coagulação na linha mediana. 
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Porém não foi possível, de forma objetiva, a mensuração dos vasos submetidos 

à coagulação, garantindo maior homogeneidade entre os experimentos. 

Além disso os experimentos foram realizados em vasos íntegros, sem 

sangramento. Foi optado por não realizar uma lesão nos vasos, pois isso poderia 

gerar mais um fator de heterogeneidade entre os experimentos, quando 

comparando a lesão tecidual adjacente. Porém a avaliação da capacidade de 

coagulação em um cenário mais realista, durante um sangramento ativo, deixou 

de ser avaliada. O fluxo sanguíneo e a magnitude do sangramento 

provavelmente interferem na quantidade de energia aplicada e na temperatura 

atingida durante a coagulação. 

A técnica de mensuração de temperatura utilizada, através da emissão 

infravermelha, não permite a aferição de temperatura profunda no tecido, 

durante a coagulação, limitando-se ao que ocorre em sua superfície. Dessa 

forma, não podemos analisar a temperatura atingida oriunda das interações da 

corrente elétrica do bipolar com estruturas profundas.  

A adaptação desenvolvida com sensor termopar mostrou-se ineficaz para 

a mensuração da temperatura na ponta da pinça, uma vez que foi evidenciado 

que o dispositivo apresentava um atraso muito grande para aferição da 

temperatura, se comparado à câmera térmica. Isso tornou seu uso inviável, 

especialmente em experimentos com menores tempo de coagulação. Apesar 

disso, tal método seria possivelmente o mais indicado, uma vez que o sensor 

está acoplado à ponta da pinça bipolar, em constante contato com o tecido sendo 

coagulado. Um sensor com menor atraso de aferição garantiria resultados mais 

consistentes. 
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Por fim, com não era possível garantir uma temperatura constante de 

coagulação, os parâmetros possíveis de serem variados: potência configurada 

do aparelho e tempo de coagulação, foram utilizados para atingir diversas 

temperaturas durante os experimentos. Apesar de ter sido possível demonstrar 

a relação entre tais fatores e a lesão tecidual, foi observada uma certa 

variabilidade entre as temperaturas atingidas nas diversas condições 

experimentais realizadas. 

 

6.3 Perspectivas futuras 

 

Baseado nos achados do presente estudo, fica evidente que a temperatura 

atingida na superfície do tecido é um fator diretamente associado à magnitude 

da lesão sofrida pelas estruturas adjacentes à área de coagulação. A 

temperatura, como demonstrado, apresenta relação linear e direta com a 

extensão da lesão em grau muito maior do que qualquer outro fator estudado. A 

regressão da temperatura na superfície tecidual com a extensão de lesão 

apresentou um R2 de 0,546, sendo superior inclusive ao da análise da energia 

aplicada em relação à extensão da lesão que apresentou R2 de 0,345. Isso se 

explica pois a energia aplicada é um fator externo, não levando em consideração 

as interações dessa energia com o tecido, enquanto que a temperatura é o 

resultado final dessa interação e o maior fator responsável pela lesão final 

observada, sendo um parâmetro capaz de prever a magnitude da lesão tecidual 

com menor variabilidade entre os experimentos. Como a temperatura depende 

de outros parâmetros como tempo de aplicação da corrente elétrica e potência 

de saída configurada no aparelho, e tais parâmetros são de controle difícil pelo 
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cirurgião de forma objetiva, pois o tempo exato de coagulação é muito variável e 

a potência configurada no aparelho não pode ser modificada em tempo real ao 

longo da coagulação, surge a necessidade de um método de controle contínuo 

da temperatura atingida na extremidade da pinça bipolar. Esse sistema poderia 

basear-se em um sensor de temperatura de baixa latência de sinal adaptado à 

ponta da pinça e, através de um sistema de retroalimentação, o aparelho 

eletrocoagulador controlaria a potência de saída, variando-a conforme a 

temperatura máxima determinada pelo cirurgião. Além disso, como demonstrado 

previamente17, melhorias introduzidas no sistema gerador de corrente 

apresentam melhores resultados do que modificações apenas na pinça do 

aparelho, quando se busca maior eficiência da eletrocoagulação.  Um sistema 

semelhante foi proposto por Sugita em 197416, porém até o presente momento 

não há relato de seu desenvolvimento e uso rotineiro na literatura neurocirúrgica. 
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7. CONCLUSÕES 
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A coagulação produz lesões evidentes, sob microscopia óptica, no tecido 

medular. As características de tais lesões incluem perda de estrutura celular e 

axonial, predomínio de coloração eosinofílica, rotura de membranas celulares, 

vacuolização, fissuras, retração da pia-máter e ausência de núcleos. 

A área de lesão medular está diretamente e linearmente relacionada com 

a temperatura atingida na superfície do tecido e a energia aplicada durante a 

coagulação. A extensão da lesão é o componente que apresenta maior 

correlação com a energia e temperatura. Não foi observada correlação direta 

com a profundidade da lesão.  

O tempo e a potência do aparelho isoladamente não influenciam na 

temperatura atingida. A energia aplicada, que leva em consideração esses dois 

fatores, se correlaciona diretamente com a temperatura alcançada na superfície 

do tecido. 

A temperatura recomendada para coagulação eficaz com o mínimo de 

lesão tecidual é em torno de 40 º C. 
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 73 

Anexo A – Aprovação na Comissão de Ética no Uso de Animais 
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Anexo B – Carta de aprovação de mudança de título e inclusão de 
pesquisador 
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Anexo C – Dados coletados dos experimentos 
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