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RESUMO 

Jeng BCP. Avaliação da pressão intracraniana pelo ultrassom da bainha do 

nervo óptico em modelo animal de hipertensão intracraniana [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

Introdução: Monitoração invasiva da PIC é o único método aceito 
indiscriminadamente como forma para o diagnóstico seguro do aumento da 
pressão intracraniana (PIC), assim como para o tratamento da hipertensão 
intracraniana (HIC). Por ser invasiva, está sujeita a hemorragia, infecção e 
mau funcionamento. O ultrassom da bainha do nervo óptico (UBNO) destaca-
se como alternativa não invasiva, custo benefício efetivo e disponível à beira 
leito. O objetivo deste estudo foi correlacionar PIC e ultrassonografia da 
bainha de nervo óptico em um modelo animal experimental de HIC. Materiais 
e Métodos: Foi realizado um estudo experimental em modelo animal de HIC 
com 30 suínos de ambos os sexos, 20 kg de peso corporal. Foram medidos 
simultaneamente o diâmetro da bainha do nervo óptico com ultrassom e a PIC 
com cateter intraparenquimatoso, além de dados laboratoriais e 
hemodinâmicos dos animais. Os valores foram correlacionados entre si para 
definir a aplicação deste procedimento em diferentes situações clínicas de 
HIC. Resultados: A média dos diâmetros das bainhas dos nervos ópticos 
obtidas por UBNO foram estatisticamente significativas para predizer o valor 
de PIC. Dessa forma, PIC pode ser predita usando a função linear: PIC = 
238,2 x NO médio - 80,5. Conclusão: UBNO é um método confiável para 
predizer a PIC com inúmeras vantagens, como custo benefício efetivo, 
disponibilidade à beira leito dispensando a necessidade de transporte de 
pacientes além de não ser invasivo, estando livre das complicações dos 
cateteres intracranianos como hemorragia, infecção e mau funcionamento. 

Descritores: Nervo óptico; Ultrassonografia; Lesões encefálicas; Hipertensão 

intracraniana; Modelos animais. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Jeng BCP. Evaluation of intracranial pressure by ultrasound of the optic nerve 

sheath in an animal model of intracranial hypertension [thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019. 

Introduction: Invasive monitoring of intracranial pressure (ICP) is the only 
method accepted indiscriminately as a form for the safe diagnosis and 
treatment of intracranial hypertension (IH). Being invasive, it is subject to 
hemorrhage, infection and malfunction. Ultrasound of the optic nerve sheath 
diameter (ONSD) stands out as a non-invasive alternative, cost effective and 
available at the bedside. The objective of this study was to correlate ICP and 
ultrasonography of the optic nerve sheath in an experimental animal model of 
cerebral hematoma. Materials and Methods: An experimental study was 
carried out with 30 pigs of both sexes, 20 kg body weight. The diameter of the 
optic nerve sheath with ultrasound and ICP with intraparenchymal catheter 
were measured simultaneously. The values were correlated with each other to 
define the application of this procedure in different clinical situations of IH. 
Results: The ONSD values were statistically significant to predict the ICP 
values. Thus, ICP can be predicted using the linear function: ICP = 238.2 x 
ONSD - 80.5. Conclusion: ONSD ultrassound is a reliable method to predict 
ICP with numerous advantages, such as cost effectiveness, availability at the 
bedside, eliminating the need to transport patients and freedom of the 
complications of intracranial catheters such as hemorrhage, infection and 
malfunction. 

Descriptors: Optic nerve; Ultrasonography; Brain injuries; Intracranial 

hypertension; Models, animal. 
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A hipertensão intracraniana (HIC) é uma condição clínica que acomete 

muitos pacientes em unidades de tratamento intensivo (UTI), tendo como 

origem diferentes anormalidades, tanto do sistema nervoso central como 

sistêmicas (Enrione, 2001; Andrade et al., 2009). A HIC é uma das causas 

mais comuns de lesão encefálica secundária em crianças e adultos, 

justificando a busca por melhores métodos de diagnóstico e tratamento 

(Shapiro, 1997; Paiva, 2014). 

O diagnóstico preciso e precoce da HIC é essencial para a adoção de 

medidas terapêuticas desde as primeiras evidências de lesão cerebral 

primária até o seguimento em uma unidade de terapia intensiva. Para tanto, 

diversos dispositivos foram desenvolvidos (Andrade et al., 2011). 

O correto tratamento do paciente com HIC exige monitorização 

contínua da função cerebral por meio de parâmetros clínicos associados a 

recursos tecnológicos. O exame clínico nem sempre disponibiliza informações 

suficientes para quantificar o grau de HIC (Kirsch et al., 1985; Filloux et al., 

1996; Skippen et al., 1997; Shetty et al., 1999).  

Monitoração invasiva da PIC é o único método aceito 

indiscriminadamente como forma para o diagnóstico seguro do aumento da 

PIC, assim como para o tratamento da HIC em algumas situações clínicas 

(Andrade et al., 2013; Skoglund et al., 2013). 
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A medida da pressão intraventricular é o padrão de referência para a 

monitorização da PIC (Andrade et al., 2011). A medida da PIC com eletrodo 

transdutor intraparenquimatoso é considerada similar à pressão 

intraventricular (Huang et al., 2013). O valor da pressão obtida por cateter de 

fibra óptica, colocado no parênquima ou em posição subdural, nem sempre 

se correlaciona com a pressão intraventricular. Contudo os sistemas de 

sensores mais recentes têm excelente correlação (Andrade et al., 2013). 

Os dispositivos invasivos estão sujeitos a índices não desprezíveis de 

complicações como hemorragias (1,1%-5,8%), mal funcionamento do cateter 

(6,3%-40%) e infecção (0%-15%), sendo que após o quinto dia o risco de 

colonização bacteriana aumenta significativamente (Paiva et al., 2009; 

Andrade et al., 2011; Badri et al., 2012; Chesnut et al., 2012; Chesnut et al., 

2013). 

Dentre os métodos não invasivos pode-se citar os achados 

tomográficos, pré e pós-operatórios, o doppler transcraniano (DTC), em 

crianças o monitor transfontanela e atualmente o ultrassom de bainha do 

nervo óptico (UBNO).  

Comparando os métodos não invasivos o UBNO em relação à 

tomografia de crânio, apresenta a vantagem de ser disponível a beira do leito, 

sem a necessidade do transporte de um paciente crítico e sem a necessidade 

de mudança do decúbito que também é uma medida terapêutica. Em relação 

ao doppler transcraniano, o UBNO é de fácil aplicabilidade, com uma curva de 

aprendizado rápido, sendo necessário em média 25 casos para médicos sem 

experiência com exames sonográficos (Tayal et al., 2007). 
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O nervo óptico (NO) é parte do sistema nervoso central e é envolvido por 

líquor do espaço subaracnóideo e pela dura-máter. Por ser um espaço contíguo, 

o aumento da pressão intracraniana é transmitido à bainha do nervo óptico, 

aumentando o seu diâmetro. Esse aumento pode ser observado por métodos de 

imagem como a ultrassonografia que pode ser realizada a beira do leito. Estudos 

histológicos demonstraram que o local de maior distensibilidade da bainha do 

nervo óptico é na sua porção intraorbitária, que se encontra a aproximadamente 

3 mm da papila. A identificação da dilatação da bainha do nervo óptico foi 

reproduzida em preparados de nervo óptico retirado de cadáveres com expansão 

do espaço subaracnóideo com material gelatinoso e examinados com 

ultrassonografia, validando o método (Helmke e Hansen, 1996). 

O trabalho de Geeraerts et al. (2007), um dos incluídos na metanálise, 

estudou 31 pacientes vítimas de trauma de crânio grave, sendo 15 apresentando 

HIC e 16 sem HIC. Compararam os valores obtidos pelo doppler transcraniano, 

UBNO e o valor obtido pelo monitor de PIC na admissão do paciente 

correlacionando esses valores com a presença de hipertensão intracraniana nas 

primeiras 48 horas após o trauma. Os dados do DTC e ultrassom da bainha do 

nervo óptico foram obtidos em não mais do que 1 hora antes da implantação do 

cateter de PIC. Os valores de PIC inicial acima de 18 mmHg apresentaram 

sensibilidade de 80% e especificidade de 100% para a presença de hipertensão 

intracraniana nas primeiras 48 horas do trauma. Já o valor do UBNO maior do 

que 5,9 mm apresentou sensibilidade de 87% e especificidade de 94% para o 

mesmo desfecho. Com o valor de 5,7 mm a sensibilidade foi de 100%. O índice 

de pulsatilidade da artéria cerebral média esquerda também foi preditor da 
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presença de HIC nas primeiras 48h, porém com menor eficiência do que a PIC 

basal e o valor do USG da bainha do NO. O valor do UBNO foi mais sensível do 

que a PIC para a presença de HIC nas primeiras 48 horas após o trauma, o que 

possivelmente também apresenta relação com prognóstico. 

A dificuldade em se estabelecer um valor objetivo de UBNO que pudesse 

ser aplicado na prática clínica em 2011 levou Dubourg et al. (2013) a iniciarem 

uma metanálise com dados individuais de pacientes de diferentes estudos. A 

ideia é estabelecer um valor de UBNO que possa predizer com segurança HIC. 

Críticas a este método de avaliação da PIC é que uma medida isolada 

da PIC não é adequada para a sua avaliação e acompanhar tratamento de 

condições de hipertensão intracraniana. A maneira ideal de avaliação da PIC 

é pelo seu registro frequente e repetido após cada intervenção. Contudo não 

há, até o presente momento, na literatura, resposta do comportamento da 

espessura da bainha do nervo óptico após intervenções subsequentes para 

controle da PIC, assim como o tempo de latência para essas modificações 

ocorrerem após as modificações da PIC tanto para cima quanto para baixo. 

Há muitos estudos realizados sobre hipertensão intracraniana e 

monitorização multimodal, tanto em animais como em humanos. Muitos 

modelos experimentais de hipertensão intracraniana descrevem métodos de 

lesão cerebral irreversíveis do ponto de vista anatômico, o que impossibilita, 

nestes modelos, o estudo daqueles parâmetros após um eventual tratamento 

cirúrgico. Estudos da hemodinâmica cerebral em fases hiperagudas de 

hemorragia são difíceis de realizar, principalmente em seres humanos, devido 

ao tempo de transporte dos pacientes até o hospital de referência.  
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Já o ultrassom da bainha do nervo óptico tornou-se uma ferramenta 

cada vez mais disponível nos hospitais e unidades de terapia intensiva. 

Hamilton et al. (2011) publicaram um trabalho piloto com cinco animais 

utilizando esta ferramenta para avaliar as oscilações da PIC em modelo 

controlado. Neste trabalho os autores descrevem resultados sugerindo que a 

utilização do diâmetro da bainha do nervo óptico para aferição não invasiva 

da PIC confirmaram as alterações agudas na pressão intracraniana. É um 

modelo experimental viável em suínos. Os autores recomendam que este 

método seja validado utilizando a medição da pressão intracraniana direta 

sempre que possível para confirmá-la como ferramenta de triagem para 

diâmetros de agudos e crônicos de aumento secundário de pressão 

intracraniana. Contudo os dados são derivados de apenas quatro animais e 

apenas em um regime de hipertensão intracraniana, existindo uma lacuna 

para o comportamento dinâmico da espessura da bainha do nervo óptico em 

diferentes condições de hipertensão intracraniana.  
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Figura 1 - Ilustração do UBNO: posição do transdutor, anatomia do globo ocular, nervo 
óptico e bainha do nervo óptico (Tayal et al., 2007) 
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Figura 2 - Ultrassom mostrando globo ocular, nervo óptico, e bainha do nervo óptico. 
A = distância da papila ao local de medida da bainha do nervo óptico; B = 
diâmetro da bainha do nervo óptico (imagem cedida pelo Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) 

Desta forma, ganha importância a realização de um trabalho 

experimental em suínos, com simulação de hemorragia intracerebral 

espontânea, de maneira controlada e uniforme, ressangramento e cirurgia 

para exérese do hematoma. A análise com o ultrassom da bainha de nervo 

óptico neste modelo, para validação deste método nas fases hiperagudas da 

hemorragia, correlacionando os valores aferidos nos diferentes patamares de 

PIC, trará contribuição à melhor compreensão dos mecanismos de tratamento 

e diagnóstico de HIC. 
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2.1 Objetivo Primário 

Correlacionar PIC e ultrassonografia da bainha de nervo óptico em um 

modelo experimental de hipertensão intracraniana.  

2.2 Objetivo Secundário 

Avaliar o efeito da solução salina hipertônica sobre a pressão 

intracraniana e a espessura da bainha do nervo óptico. 
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3.1 Monitorização Não Invasiva da PIC 

Os benefícios de uma avaliação confiável e não invasiva da PIC também 

foram descritos e embora a monitorização invasiva da PIC continue a ser o 

padrão-ouro, o desenvolvimento de alternativas precisas e não invasivas ainda 

está em curso (Kristiansson et al., 2013). Talvez o maior benefício de uma 

técnica não invasiva confiável resida na detecção precoce, especialmente onde 

a apresentação clínica da HIC pode ser sutil. 

Em crianças, a determinação do limiar para HIC é complexa devido à 

heterogeneidade fisiológica e morfológica. Os limiares mais baixos do 

tratamento do PIC para crianças são considerados frequentemente 

apropriados, mas ainda faltam dados para corroborá-los. A recomendação atual 

nas diretrizes para o atendimento médico de lesão cerebral traumática grave 

em neonatos, crianças e adolescentes sugere um limiar de tratamento de PIC 

de 20 mmHg para crianças, mas não há recomendações específicas de idade 

(Adelson et al., 2003; Morris et al., 2006). Foram definidos limiares de PIC de 2 

a 6 anos (6 mmHg), 7 a 10 anos (9 mmHg) e 11 a 15 anos (13 mmHg) 

(Chambers et al., 2001). Um limiar de PIC de 20 mmHg demonstrou correlação 

significativa com o desfecho em crianças com lesão cerebral traumática 

(Michaud et al., 1992). Por conseguinte, recomenda-se fortemente interpretar 

qualquer limiar de PIC no contexto da apresentação clínica, etiologia, 
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monitorização de variáveis fisiológicas (quando possível) e resultados de 

exames complementares caso a caso. 

A avaliação contínua e em tempo real fornecida pelo monitoramento 

invasivo não é isenta de complicações. O apelo da monitorização não invasiva 

do PIC consiste em evitar a necessidade de um dispositivo intracraniano 

evitando os riscos associados a este procedimento. Contudo, atualmente, as 

técnicas não invasivas de monitoramento da PIC são limitadas pela precisão 

diagnóstica insuficiente, uma vez que a maioria fornece estimativas qualitativas 

da PIC, mas não quantitativas. 

O uso da monitorização invasiva do PIC possui limitações na prática 

clínica. Pacientes em ambiente de cuidados neurocríticos com ventilação 

mecânica são bons candidatos para monitoramento invasivo, mas os pacientes 

que deambulam são menos adequados, e como resultado, a monitoração de 

PIC não pode ser realizada em muitos pacientes que têm indicação. 

Monitoramento invasivo PIC continua a ser o padrão contra o qual todos 

os métodos não invasivos de avaliação são comparados (Czosnyka e Pickard, 

2004; Raboel et al., 2012). O padrão-ouro para a monitorização invasiva de PIC 

continua a ser medido através de cateter intraventricular (Padayachy et al., 

2010). Os riscos e limitações associados à monitorização invasiva do PIC têm 

inspirado esforços consideráveis no sentido do desenvolvimento de técnicas 

não invasivas que sejam confiáveis, fáceis de utilizar e reprodutíveis (Anderson 

et al., 2004; Rosenberg et al., 2011; Kristiansson et al., 2013). Foi descrita uma 

variedade de técnicas não invasivas para avaliar a PIC. A generalização do seu 

uso, entretanto, permanece bastante limitada. As deficiências destas técnicas 
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não invasivas incluem limitações na detecção de PIC elevada, variabilidade 

entre avaliadores e medições qualitativas e não quantitativas da PIC (Anderson 

et al., 2004; Kristiansson et al., 2013). Para que uma técnica não invasiva seja 

considerada confiável, ela teria que se correlacionar bem com a PIC invasiva, 

prever PIC dentro de uma margem de 2 mmHg na faixa de 0 mmHg - 20 mmHg, 

com um erro máximo de 10% para PIC > 20 mmHg. Estas são as 

especificações definidas pela Brain Trauma Foundation (Carney et al., 2017). 

A técnica não invasiva ideal deve ser relativamente barata, reprodutível, 

portátil, livre de radiação e permitir a monitorização contínua. Poderia facilitar o 

rastreio e a triagem no ambiente de urgência/emergência, permitir uma 

monitorização mais fácil a longo prazo num ambiente de cuidados neurocríticos 

e melhorar o seguimento de doentes com condições crônicas que apresentam 

PIC aumentada (exemplo: hidrocefalia).  

Os métodos atuais de avaliação não invasiva do PIC implicam, 

geralmente, a avaliação de características fisiológicas ou anatômicas 

influenciadas por aumentos da PIC. Há uma variedade de técnicas que incluem 

avaliação clínica e tecnológica com diferentes graus de precisão diagnóstica 

(Anderson et al., 2004; Kristiansson et al., 2013). Estas técnicas incluem: 

a) Avaliação clínica. 

b) Métodos que utilizam janelas ósseas naturais no crânio. 

c) Métodos que avaliam propriedades dinâmicas de fluido cerebral. 

d) Métodos eletrofisiológicos. 

e) Métodos de imagem. 

f) Novos métodos. 
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3.1.1 Avaliação clínica 

A avaliação neurológica clínica continua a ser um importante 

instrumento inicial de diagnóstico e monitorização. Uma cuidadosa história é 

uma poderosa ferramenta para o diagnóstico de PIC elevada. São sintomas 

sugestivos de HIC cefaleia, rebaixamento do nível de consciência, distúrbios 

visuais, náuseas e vômitos, atraso no desenvolvimento e incapacidade de 

crescer. 

As nuances da avaliação clínica diferem na população pediátrica e 

adulta. Em crianças com fontanela anterior aberta, onde as suturas de crânio 

ainda não estão fundidas, um aumento anormal na circunferência da cabeça 

e abaulamento da fontanela são bons indicadores de PIC elevada (Wealthall 

e Smallwood, 1974; Hanlo et al., 1996). Em PIC severamente aumentada, as 

suturas podem muitas vezes ser separadas e palpáveis. As veias distais do 

couro cabeludo podem ser visíveis. 

Após a fusão das suturas cranianas, a avaliação da PIC torna-se mais 

difícil. Encontrar papiledema no fundoscopia é uma descoberta útil mas 

inconsistente no diagnóstico de HIC (Tuite et al., 1996a; Sajjadi et al., 2006). 

Papiledema é geralmente bilateral e se desenvolve dentro de 5 dias de um 

aumento anormal da PIC (Hedges e Zaren, 1973; Hedges, 1974). O exame 

pode fornecer evidências significativas adicionais de elevação de PIC, como 

papiledema, hemorragia, perda de pulsação venosa espontânea e atrofia 

óptica. O pulso venoso é um marcador sensível para a PIC normal, mas deve 

ser interpretado no contexto da apresentação clínica do paciente (Levin, 1978; 

Jacks e Miller, 2003; Wong e White, 2013). 
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Paralisia de nervos cranianos, geralmente terceiro e/ou sexto nervos 

cranianos e anormalidades do olhar (mais frequentemente paralisia do olhar 

para cima), são sinais de que a PIC pode estar elevada. Bradicardia e 

hipertensão com respiração anormal (resposta de Cushing) podem 

acompanhar síndromes de herniação cerebral, geralmente sinalizando HIC 

grave que necessita tratamento emergencial. Existe, portanto, grande 

benefício em uma história e exame clínicos minuciosos. 

3.1.2 Métodos que utilizam as janelas ósseas naturais do crânio 

As janelas anatômicas mais acessíveis no crânio ósseo utilizadas para 

avaliar PIC são transorbital, canal auditivo e fontanela anterior em lactentes. 

3.1.2.1 Métodos transorbitais 

- Pupilometria 

A pupilometria infravermelha tem sido utilizada para medir 

quantitativamente mudanças sutis no tamanho da pupila em resposta ao estímulo 

luminoso. Pupilômetros são mais sensíveis do que a pontuação manual para 

observar pequenas mudanças no tamanho da pupila (Larson e Muhiudeen, 1995; 

Du et al., 2005). Em indivíduos normais o diâmetro pupilar diminui 34%-36% em 

resposta a um estímulo leve padrão. Esta resposta é reduzida para 20% nos 

pacientes com traumatismo cranioencefálico e menos de 10% caso associada a 

PIC > 20 mmHg (Taylor et al., 2003; Boev et al., 2005). Embora promissor, a 

aplicabilidade clínica desta técnica requer investigação mais aprofundada. 
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- Pressão intraocular (PIO) 

O apelo desta técnica reside na proximidade anatômica e comunicação 

direta entre o olho e o espaço intracraniano (Lashutka et al., 2004). A 

transmissão indireta da PIC para a órbita por meio da anatomia venosa tem 

sido reconhecida há muito tempo (Salman, 1997). O uso de aparelhos de 

tonometria manual por clínicos sem qualquer treinamento especializado 

aumentou o interesse pela PIO como uma ferramenta de triagem rápida para 

PIC elevada (Lashutka et al., 2004; Czarnik et al., 2009; Spentzas et al., 2010). 

Lehman et al, 1972. demonstraram em seu estudo com macacos rhesus que 

existe uma relação entre PIO e PIC, embora com valores médios bastante 

elevados de PIC (46,8 mmHg). Estudos posteriores que avaliam a relação 

entre a PIO e PIC fornecem resultados mistos (Salman, 1997; Czarnik et al., 

2009). Uma metanálise de Yavin et al. (2014) concluiu que a PIO pode ser útil 

como adjuvante na detecção de HIC, mas sugeriu que o benefício da técnica 

seria melhor avaliado em estudos futuros comparado com uso de 

monitoramento invasivo de PIC. Embora pareça existir uma relação entre o 

aumento da PIO e HIC, a PIO não parece ser suficientemente precisa para 

prever a medição individual da PIC do paciente com dúvida diagnóstica (Li et 

al., 2012). 
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- Tomografia de coerência óptica 

É uma técnica que usa luz de infravermelho-próximo de banda larga. 

Esta tecnologia pode ser usada para medir quantitativamente e monitorar a 

espessura da camada de fibras nervosas da retina (RNFL) e a morfologia do 

nervo óptico (Hee et al., 1995), tornando-a um método útil e objetivo para 

distinguir os nervos com papiledema de nervos normais e atrofia óptica. Esta 

aplicação tem sido útil em adultos e crianças com PIC elevado e papiledema 

(Scott et al., 2010; Driessen et al., 2014). Um estudo recente também 

demonstrou mudanças estruturais do nervo óptico na tomografia de coerência 

óptica em um pequeno grupo de pacientes antes e depois da punção lombar 

(Anand et al., 2016). 

- Tomografia a laser de varredura 

A tomografia a laser de varredura usa um laser para produzir uma 

varredura 3D da superfície da retina. Pode ser usado como uma alternativa à 

tomografia de coerência óptica ao medir o RFNL. A técnica tem sido descrita 

como reprodutível (Kruse et al., 1989; Rohrschneider et al., 1998). Embora as 

medidas de tomografia a laser de varredura do volume e altura do nervo óptico 

tenham sido encontradas confiáveis na quantificação do papiledema (Trick et 

al., 1998) e tenham sido correlacionadas com a pressão do líquido 

cefalorraquidiano (LCR) medida pela punção lombar (Heckmann et al., 2004), 

seu valor na estimativa confiável da PIC ainda não foi bem estabelecido. 
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- Oftalmodinamometria venosa  

Este método foi originalmente descrito por Baurmann, em 1925, e 

consiste na medida da pressão da artéria e veia oftálmica por meio de uma 

aplicação de uma pressão conhecida sobre o globo ocular. A técnica 

geralmente envolve a aplicação de uma ventosa no globo, a fim de aumentar 

a PIO até que a veia central da retina colapse e comece a pulsar, o que 

geralmente acontece no ponto em que a pressão externa aplicada se 

aproxima da pressão venosa retiniana, que seria uma aproximação da PIC. A 

pressão de saída venosa que tem uma estreita relação linear com PIC 

(Firsching et al., 2000) e é calculada pela adição da pressão do dispositivo à 

PIO. A técnica exige que as pupilas sejam dilatadas e devem ser realizadas 

por um oftalmologista experiente, o que limita bastante o método no contexto 

de HIC. A aplicação de pressão ocular externa também pode desencadear o 

reflexo oculocardíaco, levando à hipotensão, o que é indesejável, 

especialmente em pacientes com suspeita de HIC. 

- Ultrassom da bainha do nervo óptico 

O ultrassom tem sido usado para auxiliar diagnósticos oftalmológicos 

em humanos desde a década de 1950. O método se vale das propriedades 

reflexivas do som para a análise de estruturas internas do corpo, consistindo 

atualmente em um dos mais utilizados exames auxiliares de diagnóstico, 

apresentando grande utilidade clínica. O aparelho emite ondas sonoras de 

alta frequência e capta a reflexão do som transformando-a em imagens 

luminosas de intensidades variadas que serão analisadas por profissionais 

treinados (Cerri e Rocha, 1993). 



REVISÃO DA LITERATURA - 20 

 

O aparelho de ultrassom usa diferentes técnicas de avaliação dos 

órgãos sendo: modo “A” (Amplitude - unidimensional) usado para 

visualização da amplitude do eco, medindo as distâncias percorridas pelo 

som; modo “B” (bidimensional) intensidade do eco observado na tela do 

aparelho como pontos luminosos, formando escalas em cinza de 

intensidades diferentes; modo “M” (movimento) representa graficamente 

estruturas em movimento, mais usado para avaliar o coração e doopler 

para avaliar o fluxo de vasos (Carvalho, 2004). 

O nervo óptico origina-se do sistema nervoso central. É cercada por 

um espaço subaracnóideo cheio de LCR, perineural, e envolto por uma 

bainha dural. A comunicação direta com o espaço subaracnóideo 

intracraniano significa que um aumento da PIC desloca o LCR ao longo 

desta via, levando a um aumento do LCR na bainha do nervo óptico e sua 

subsequente expansão. Alterações na bainha do nervo óptico podem ser 

visualizadas em ultrassonografia, ressonância magnética (RNM) e 

tomografia computadorizada (Gibby et al., 1993; Newman et al., 2002; 

Sekhon et al., 2014; Padayachy et al., 2015). Vários estudos têm 

demonstrado uma forte associação entre a distensão da bainha do nervo 

óptico e um aumento da PIC (Hansen e Helmke, 1997; Geeraerts et al., 

2008a; Geeraerts et al., 2008b; Kimberly et al., 2008; Soldatos et al., 2008; 

Rajajee et al., 2011; Wang et al., 2015). 

O valor de corte sugerido em estudos de adultos varia entre 4,1 mm 

e 5,9 mm e a definição de PIC aumentada varia entre 14,7 mmHg e 30 

mmHg (Hansen e Helmke, 1997; Geeraerts et al., 2008a; Kimberly et al., 
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2008; Rajajee et al., 2011; Rosenberg et al., 2011). Nas crianças, há 

diferenças relacionadas à idade nos valores de corte da bainha do nervo 

óptico (Helmke e Hansen, 1996; Ballantyne et al., 1999; Newman et al., 

2002). Trabalhos recentes sugerem que o uso da perviedade da fontanela 

anterior é um marcador mais útil para descrever os valores de corte da 

bainha do nervo óptico (Padayachy et al., 2016a). Medições usando maior 

frequência, menores transdutores para melhor definir as bordas da bainha 

do nervo óptico apresentaram valores maiores do que os históricos 

(Padayachy et al., 2016b; Steinborn et al., 2016). A comparação com 

medidas de PIC invasivas permitiu que a relação entre bainha do nervo 

óptico e PIC fosse avaliada em diferentes situações (Padayachy  et al., 

2016b). As limitações principais das medidas do UBNO são os artefatos 

hiperecóicos, a variabilidade interavaliados, as medições submilimétricas, 

a variação nos valores de corte da bainha do nervo óptico e a 

heterogeneidade da população de pacientes (Helmke e Hansen, 1996; 

Ballantyne et al., 1999; Newman et al., 2002; Malayeri et al., 2005; Beare 

et al., 2008; Soldatos et al., 2009; Dubourg et al., 2011; Moretti e Pizzi, 

2011; Rajajee et al., 2011; London et al., 2013; Steinborn et al., 2015; 

Padayachy et al., 2016b). Apesar destas limitações, a medida do UBNO 

continua a ser um método promissor para a detecção de HIC (Newman  et 

al., 2002; Girisgin et al., 2007; Tayal et al., 2007; Major et al., 2011). 



REVISÃO DA LITERATURA - 22 

 

3.1.2.2 Métodos que utilizam o canal auditivo 

A cóclea da orelha está em comunicação direta com o espaço 

subaracnóideo intracraniano via aqueduto coclear. Métodos que investigam o 

deslocamento da membrana timpânica e a medida do som gerado pelo 

movimento dos ossículos foram descritos como marcadores de PIC. 

- O deslocamento da membrana timpânica 

A vibração da membrana timpânica é geralmente transmitida através 

dos ossículos da orelha média até a cóclea. A contração dos músculos 

stapedius e tensor do tímpano é acompanhada por um pequeno 

deslocamento mensurável da membrana timpânica da posição de repouso. 

Na medida em que a endoilinfa e o líquor se comunicam através do aqueduto 

coclear, um aumento da PIC é transmitido diretamente para a plataforma do 

estribo levando a uma mudança na direção e magnitude do deslocamento da 

membrana timpânica. 

O movimento da membrana timpânica causado pela estimulação do 

reflexo estapediano pode ser quantitativamente avaliado. Este movimento é 

alterado pelo aumento de PIC, onde o deslocamento para dentro é sugestivo 

de elevação, e o deslocamento para fora sugere normalidade (Reid et al., 

1990). Embora pareça ter uma utilidade na detecção de PIC elevada, tem 

baixa precisão que permite apenas fornecer dados qualitativos de PIC 

(Samuel et al., 1998; Jerin et al., 2014). No estudo de Shimbles et al. (2005), 

nenhuma medida válida de deslocamento da membrana timpânica pôde ser 

feita em cerca de 60% dos pacientes, o que põe em dúvida o valor clínico da 
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técnica. A permeabilidade do aqueduto coclear, a integridade da membrana 

timpânica e a força do reflexo acústico influenciam o deslocamento da 

membrana timpânica, que é ainda limitada pela baixa reprodutibilidade entre 

sujeitos (Silverman e Linstrom, 2013). 

- Emissões otoacústicas  

Emissões otoacústicas são sons provenientes do movimento das 

células ciliadas sensoriais dentro da cóclea em resposta à estimulação 

auditiva. Estes sons podem ser gravados por uma sonda colocada no canal 

auditivo. A emissão otoacústica é frequentemente utilizada na prática clínica 

para testar os déficits auditivos em crianças pequenas, onde a cooperação é 

fraca. 

Medidas de emissões otoacústicas que dependem da função da orelha 

média são teoricamente influenciadas por alterações na PIC (Voss et al., 

2006). Este método tem sido utilizado como alternativa ao deslocamento da 

membrana timpânica. Especificamente, uma técnica chamada de emissões 

otoacústicas de produtos de distorção apresentou variações influenciadas 

pela PIC (Büki et al., 1996; Voss et al., 2006). Tem a vantagem sobre o 

deslocamento da membrana timpânica de não exigir o arco reflexo da orelha 

média, que envolve caminhos de tronco encefálico. A fraca variabilidade entre 

sujeitos limita sua utilização na medição da PIC, mas pode ser útil para 

monitorar os pacientes uma vez que a PIC inicial já tenha sido medida (Frank 

et al., 1999; Rosenberg et al., 2011). 
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3.1.2.3 Avaliação da fontanela anterior 

A palpação da fontanela anterior, a medição do perímetro cefálico, a 

forma e a palpação dos sulcos de sutura durante o exame clínico são 

avaliações básicas, mas extremamente valiosas, que podem ser realizadas 

por profissionais de saúde de todos os níveis. HIC em bebês quase sempre 

causa um abaulamento ou tensão nesta fontanela.  

A avaliação da PIC por meio da fontanela anterior inclui a medição da 

pulsação (Kiesler e Ricer, 2003) e a fontanometria, um método desenvolvido 

para aferir a pressão fontanelar e, dessa maneira, inferir a PIC. É baseada na 

colocação de sensores sobre a fontanela de paciente pediátricos, permitindo 

mensurar a PIC (Ballestero, 2016). Inicialmente os dispositivos consistiam de 

um simples tambor preenchido por gás que transferia a pulsação fontanelar 

para um transdutor pneumático e finalmente um osciloscópio. A incorporação 

de princípios da tonometria levou ao desenvolvimento de sistemas mais 

complexos como o APT-16 (Hewlett Packard Company, Califórnia, Estados 

Unidos da América), uma espécie de tonômetro de Shiotz modificado (Wealthall 

e Smallwood, 1974). A fibra óptica trouxe precisão e ausência de riscos com 

uso de materiais elétricos diretamente em crianças com o Modelo 1700 (Roche 

Medical Electronics, Pensilvânia, Estados Unidas da América) (Vidyasagar et 

al., 1978). O método de Rotterdam utiliza um capacitor passivo que varia 

conforme a pressão fontanelar. Dispensa calibragem “zero”, possui fixação 

prática, baixo tempo de resposta e correlação linear de 0,96-0,98 que possibilita 

análise detalhada da curva de pressão fontanelar (Peters et al., 2005). O 

Gaeltec® utiliza o sistema “strain gauge”, aberto, com relação linear de 0,93 
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quando comparado com aferição de pressão por punção liquórica (Pairaudeau 

et al., 1990). Recentemente foi descrita uma técnica de ultrassonografia 

transfontanela percutânea que mostrou precisão similar a probe epidural 

(Behmanesh et al., 2016). Nenhum destes tem sido amplamente utilizado na 

prática rotineira, sendo em grande parte de importância histórica.  

3.1.3 Métodos que avaliam propriedades dinâmicas dos fluídos 

cerebrais 

Estudar mudanças dinâmicas no PIC, fluxo sanguíneo cerebral (FSC) e 

complacência cerebral pode ser bastante desafiador. As técnicas não invasivas 

confiáveis para a avaliação destes parâmetros são, portanto, bastante 

limitadas. A ultrassonografia, a RNM e a espectroscopia de infravermelho têm 

sido utilizadas para examinar algumas dessas alterações dinâmicas. 

3.1.3.1 Doppler transcraniano 

O DTC mede a velocidade do fluxo sanguíneo através dos vasos 

intracranianos maiores, emitindo uma onda de alta frequência (> 2 MHz) e 

detectando a mudança de frequência entre a onda incidente e a onda refletida. 

Esta diferença se correlaciona diretamente com a velocidade do fluxo sanguíneo 

(o efeito doppler) (Lupetin et al., 1995). O DTC como técnica de avaliação da 

hemodinâmica cerebral foi descrito por Aaslid et al., em 1982. Desde então, tem 

sido utilizado para medir a velocidade do FSC no polígono de Willis e no sistema 

vertebrobasilar, tanto no diagnóstico quanto no ajuste das estratégias de 
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tratamento em uma variedade de distúrbios neurovasculares. A insonação de 

uma das artérias, geralmente a artéria cerebral média, produz uma forma de 

onda arterial reproduzível. Os parâmetros mais comumente avaliados utilizando 

esta forma de onda arterial são o pico de velocidade sistólica e diastólica, 

velocidade média, índice de resistência (RI) e índice de pulsatilidade. Os critérios 

para a insonação adequada do vaso incluem a janela craniana utilizada, a 

posição do transdutor, o ângulo de insonação, a profundidade do volume da 

amostra, a direção do fluxo sanguíneo, a velocidade relativa do fluxo e a 

experiência do investigador (Lupetin et al., 1995). 

A medição é feita sobre regiões do crânio com as mais finas janelas 

ósseas (região temporal, transorbital ou na parte posterior da cabeça). 

Doppler transcraniano é mais adequado para fornecer uma estimativa 

qualitativa (baixa, normal ou alta) de PIC (Voulgaris et al., 2005). 

Em um estudo em adultos, o índice de pulsatilidade (diferença entre a 

velocidade de fluxo sistólica e diastólica dividida pela velocidade média do 

fluxo) correlacionou-se bem com a PIC (coeficiente de correlação de 0,938, p 

< 0,001). Um estudo em crianças com TCE concluiu ser o DTC um excelente 

exame de primeira linha para identificar pacientes que provavelmente 

necessitem de monitoramento invasivo de PIC (Melo et al., 2011). 

O DTC continua a ser uma alternativa atraente para a monitoração invasiva 

da PIC devido à sua capacidade de detectar isquemia cerebral, custo-eficácia 

relativa e disponibilidade generalizada. As principais desvantagens são a exigência 

de um operador treinado e qualificado para executar e interpretar as medições e a 

precisão limitada para estimar valores absolutos de PIC (Figaji et al., 2009). 
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3.1.3.2 Índice de elastância baseado em imagem de ressonância 

magnética 

As sequências de “cine fase contraste” de MRI são usadas para 

determinar as taxas de fluxo volumétrico de sangue e LCR dentro do 

cérebro. Um novo método que utiliza o fluxo arterial, fluxo venoso e fluxo 

de LCR entre o crânio e o compartimento espinhal para calcular as 

alterações no volume intracraniano. Estas medições são então usadas para 

determinar a PIC usando um índice de elastância (Muehlmann et al., 2013). 

A predição de PIC usando esta técnica de MRI dinâmica demonstrou forte 

correlação com a medição invasiva de PIC. Em crianças com hidrocefalia, 

a ressonância magnética dinâmica correlacionou-se bem com a pressão de 

abertura da válvula de shunt e a resolução dos sintomas (Muehlmann  et 

al., 2013). 

3.1.3.3 A espectroscopia de infravermelho-próximo  

Infravermelho-próximo é o nome dado à região do espectro 

eletromagnético imediatamente superior à região visível em termos de 

comprimento de onda, ou seja, trata-se da região do infravermelho “mais 

próxima” da região visível. A espectroscopia de infravermelho-próximo 

transcraniana é um método para avaliar as alterações regionais na 

saturação de oxigênio no sangue cerebral (rSO2) e no volume sanguíneo 

cerebral. A espectroscopia de infravermelho-próximo funciona no espectro 

infravermelho (700 nm - 1000 nm) de luz, onde a baixa absorção permite 

que ele atravesse facilmente a pele e osso, resultando em penetração de 
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tecido profundo. Esta luz é dispersada e absorvida na medida em que 

passa através do tecido cerebral. Variações na absorção de luz 

infravermelha por diferentes substâncias permitem a detecção de 

alterações na desoxihemoglobina e concentração de oxihemoglobina. Uma 

diferença significativa nos valores de SO2 foi demonstrada em um estudo 

de pacientes com TCE grave com PIC normal e elevada (Kampfl et al., 

1997). As alterações na oxigenação cerebral correlacionaram-se bem com 

as ondas lentas vasculares do PIC nos estudos de infusão de LCR e TCE 

(Weerakkody et al., 2012). A espectroscopia de infravermelho-próximo 

permite o cálculo de certos índices que foram correlacionados com a 

reatividade da pressão cerebrovascular em pacientes com TCE (Zweifel  et 

al., 2010). Atualmente, a espectroscopia de infravermelho-próximo não 

fornece uma estimativa absoluta de PIC nem facilita a detecção de 

alterações (Kristiansson et al., 2013). A técnica também é limitada pela 

exigência de equipamento especializado e pelo longo intervalo de tempo 

para obter os índices necessários (Zweifel et al., 2010). 
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3.1.4 Métodos eletrofisiológicos 

3.1.4.1 Eletroencefalografia (EEG) 

O EEG representa a atividade elétrica espontânea do córtex cerebral 

registrado por meio de eletrodos colocados no couro cabeludo. Estes sinais 

elétricos são então amplificados, filtrados e exibidos de acordo com o número 

de canais necessários (geralmente oito ou 16 canais). 

O uso de uma técnica nova chamada análise de espectro de potência de 

EEG foi recentemente relatada por Chen et al. (2012). A análise espectral de 

potência permite uma representação gráfica das leituras de EEG ao longo do 

tempo. Um índice denominado índice de pressão intracraniana (IPI) foi derivado 

utilizando a análise de espectro de potência EEG, o que foi correlacionado com 

as medições de PIC. Os autores concluíram que houve uma correlação entre o 

IPI e o PIC. Sua utilidade clínica depende da validação em estudos posteriores. 

O desenvolvimento recente de sistemas de EEG sem fios, portáteis e de campo, 

melhorou a aplicação desta técnica (Chen et al., 2012). 

3.1.4.2 Potenciais evocados visuais  

São registrados a partir de eletrodos posicionados no couro cabeludo 

occipital e refletem com precisão distúrbios das vias visuais (Rosenfeld e 

Owen, 1972; Liasis et al., 2003). Rosenfeld e Owen (1972) descreveram 

um método usando luz intermitente no olho e estimando PIC por meio de 

gravações obtidas de alguns eletrodos EEG occipital, usando a latência da 

segunda onda negativa (N2). Uma relação linear entre PIC e a latência da 

terceira onda positiva (P3) também tem sido relatada usando arrays de 
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eletrodos de alta densidade e extração independente de análise de 

componentes (Wu e Ji, 2007). A onda N2 parece ser estável e facilmente 

identificável usando potenciais flash-evoked em pacientes controle 

saudáveis. Estudos anteriores demonstraram uma forte correlação entre a 

latência N2 do VEP e PIC em crianças com hidrocefalia e adultos jovens 

com traumatismo craniano (York et al., 1981; York et al., 1984). A relação 

entre um período prolongado de latência de N2 e PIC aumentada também 

foi posteriormente relatada em crianças (Desch, 2001) Um estudo recente, 

no entanto, demonstrou uma alta variabilidade entre sujeitos, sugerindo 

uma capacidade limitada para prever de forma confiável a PIC (Andersson  

et al., 2012). 

3.1.4.3 Potenciais miogênicos evocados vestibulares oculares  

Esta técnica emprega a estimulação vestibular dos músculos 

extraoculares para gerar atividade eletromiográfica. Esses potenciais 

evocados podem ser registrados a partir do olho contralateral usando 

eletrodos de superfície. Um estudo recente sugeriu que esta técnica pode ter 

um papel na não invasiva PIC avaliação (Jerin et al., 2014). 
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3.1.5 Métodos de imagem 

A radiologia tem sido historicamente uma ferramenta fundamental para 

o diagnóstico do PIC elevada. As radiografias de crânio foram utilizadas para 

avaliar se a PIC cronicamente elevada estava presente, detectando a 

separação das suturas do crânio, a aparência do crânio em "cobre batido" e a 

erosão do crinoide (Tuite et al., 1996b; Hiler et al., 2006). 

Essa modalidade talvez seja menos útil na era moderna (Reed et al., 

2005). Características de imagem na TC e RNM compatíveis com os achados 

clínicos de PIC elevada têm sido bem descritas (Hiler et al., 2006; Padayachy 

et al., 2015). 

3.1.5.1 Tomografia computadorizada 

A tomografia ainda permanece como a modalidade diagnóstica mais 

utilizada na avaliação de pacientes com PIC aguda. Uma variedade de 

achados na TC tem sido associada a PIC elevada, dependendo da etiologia 

subjacente. Estes achados incluem os seguintes aspectos: 

- Ausência/compressão das cisternas basais e/ou dos ventrículos; 

- Deslocamento da linha central; 

- Ventrículos dilatados (hidrocefalia); 

- Deslocamento do fluido transependímal; 

- Presença de hematoma/lesão ocupando espaço; 

- Sangue no espaço subaracnóideo; 

- Tamanho dos sulcos; 

- Diferenciação cinza/branca; 
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O benefício da tomografia computadorizada inicial tem sido 

amplamente investigado no contexto de lesão cerebral traumática (Hiler et al., 

2006; Padayachy et al., 2015). A tomografia ainda é a pedra angular da 

imagem aguda na hidrocefalia, onde as características dependem da etiologia 

e se relacionam com o nível de obstrução, presença de deslocamento do 

fluido transependimário, volume de LCR no espaço subaracnóideo e forma do 

terceiro ventrículo. 

A discussão sobre qual dessas descobertas de CT e que melhor se 

correlacionam com a PIC levantada ainda está em andamento (Rosenberg et 

al., 2011; Kristiansson et al., 2013; Padayachy et al., 2015). Enquanto as 

tomografias continuam a ser um valioso complemento diagnóstico no 

diagnóstico agudo da PIC elevada, deve ser lembrado que uma tomografia 

computadorizada "normal" não descarta a PIC elevada. Em crianças, deve-se 

considerar sempre a exposição adicional à radiação do cérebro susceptível, 

em desenvolvimento, e o efeito composto ao longo da vida da criança. 

3.1.5.2 Ressonância nuclear magnética 

A ressonância magnética fornece imagens de excelente qualidade do 

cérebro, mas pode ser demorada e cara como uma modalidade de diagnóstico 

de primeira linha no cenário de cuidados agudos. As técnicas de RNM para a 

avaliação da PIC baseiam-se na relação entre complacência intracraniana e 

pressão (Raksin et al., 2003). Usando uma técnica sensível ao movimento 

para medir o fluxo arterial, venoso e de LCR para dentro e para fora da 

cavidade cranial durante o ciclo cardíaco, Raksin et al. (2003) demonstraram 
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uma forte correlação entre o índice de elastância derivado da ressonância 

magnética e a PIC invasiva. Contudo, estes resultados mostraram-se com 

fraca repetibilidade num estudo subsequente, devido a erros técnicos de 

medição e variação interindividual, com os autores sugerindo cautela ao 

interpretar as medições individuais (Marshall et al., 2008). Apesar dessas 

deficiências, as sequências de RNM específicas parecem promissoras, tanto 

para o rastreamento em PIC agudamente aumentada como para a avaliação 

da PIC em outras condições, como a hidrocefalia. A ressonância magnética 

também tem sido utilizada para avaliar o diâmetro da bainha do nervo óptico 

como marcador de PIC elevada (Gass et al., 1996) e parece ser mais preciso 

do que o ultrassom na avaliação do espaço subaracnóideo cheio de LCR ao 

redor do nervo óptico. O papel atual da ressonância magnética como 

ferramenta de diagnóstico e monitoramento em neurocirurgia supera em muito 

a sua função como técnica puramente não invasiva para avaliação da PIC. 

3.1.6 Novos métodos 

Utilizando a velocidade de propagação e a atenuação do ultrassom e a 

respectiva alteração dentro dos componentes intracranianos na via acústica, foi 

descrita uma estimativa da PIC (Ragauskas et al., 2003). O método baseia-se 

na medição das propriedades acústicas das estruturas intracranianas: dura 

máter, cérebrom sangue e líquor. O doppler transorbital de duas profundidades 

é uma técnica inovadora que utiliza o princípio da pressão aplicada 

externamente ao globo ocular como meio de equilibrar os parâmetros de 

pulsação do fluxo sanguíneo entre os segmentos intracranianos e 
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extracranianos da artéria oftálmica. Esta técnica baseia-se na afirmação de que 

a pressão externa aplicada é igual a PIC neste ponto de equilíbrio (Ragauskas 

et al., 2005; Ragauskas et al., 2012). Embora o trabalho inicial tenha descrito 

uma correlação muito alta entre este método e a medição da pressão do LCR 

na punção lombar, a validação externa subsequente demonstrou uma precisão 

muito menor (Ragauskas et al., 2012). Um método utilizando a imagem 

dinâmica da bainha do nervo óptico para avaliar sua rigidez em casos de PIC 

elevada e normal descreveu um novo parâmetro, o índice de deformabilidade 

(DI), para definir o movimento do ONS como um marcador de sua rigidez. A DI 

demonstrou uma diferença significativa na PIC elevada e os autores 

descreveram o acoplamento DI com a bainha do nervo óptico para melhorar a 

compreensão da resposta do ONS na PIC elevada para refinar ainda mais a 

precisão diagnóstica desse método (Padayachy et al., 2016c). 

Apesar de uma história relativamente longa de pensamento inovador 

sobre técnicas adequadas para avaliação não invasiva do PCI, a maioria dos 

desenvolvimentos permanece numa fase exploratória. As limitações principais 

são a precisão diagnóstica inadequada para a detecção de PIC elevada, a má 

estimativa quantitativa da PIC e a falta de capacidade de monitorização contínua. 

A maioria dos métodos parece adequada para identificar indivíduos com PIC 

baixo ou normal ou PIC muito elevada, mas são pobres na detecção de PIC 

moderadamente elevada, o que sem dúvida é o grupo mais importante. A ideia 

de combinar técnicas não invasivas selecionadas para melhorar a precisão em 

um "modelo multimodal não invasivo" é certamente atraente em princípio. 
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A avaliação não invasiva do PIC ainda é mais adequada como uma 

ferramenta de triagem para pacientes com suspeita de PIC elevada. O 

desenvolvimento futuro de técnicas não invasivas provavelmente dependerá 

de melhorias substanciais na precisão, facilidade de uso e potencial de 

monitoramento contínuo. Esta necessidade é talvez mais distinta nas 

crianças, onde a detecção precoce de PIC crescente tem o potencial de 

poupar o desenvolvimento do sistema nervoso exposição desnecessária à 

radiação de repetidas tomografias ou limitar a necessidade de monitoramento 

invasivo em certos casos fazendo esta busca vale a pena. Desenvolvimentos 

promissores visando melhorar a precisão diagnóstica e possivelmente até 

simplificar a técnica de aquisição podem contribuir significativamente para 

melhorar o desempenho desses métodos (Ragauskas et al., 2005; Ragauskas 

et al., 2012; Padayachy et al., 2016a). 

3.2 Modelo Animal de Hipertensão Intracraniana 

Na literatura há diversos modelos de hipertensão intracraniana e 

monitorização da PIC experimentais em animais com grande variedade de 

metodologia e parâmetros avaliados. Os animais mais utilizados são ratos 

(Kim et al., 2017), porcos (Nusbaum et al., 2016) e coelhos (Kasapas et al., 

2014). Os mecanismos de indução de HIC são bastante variados e incluem 

impacto craniano direto com uso de dispositivos de lesão pneumática 

controlada (PPCCID, Pittsburgh Precision Instruments, Pensilvânia, Estados 

Unidos da América), aceleração e desaceleração mecânica com prensas 

(Horizontal HYGETM), infusão de soluções (Nusbaum et al., 2015) ou sangue 
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autólogo no parênquima (Orakcioglu et al., 2015), espaço subdural ou no 

espaço subaracnóideo lombar (Robba et al., 2015), insuflação de balões no 

espaço epidural (Warnat et al., 2012) ou intraparenquimatoso. 

Em 1990, Jenkins et al. compararam injeções de sangue e solução 

inertes de igual volume no espaço subdural para diferenciar efeitos 

bioquímicos do sangue do seu efeito de massa. 

Manley et al. descreveram, em 2006, um modelo suíno de impacto 

cortical controlado para reproduzir alterações histológicas e de marcadores 

séricos em traumatismo craniano. 

Em 1998, Wagner et al. descreveram um modelo experimental de HIC 

em suínos que consistia na infusão controlada de sangue autólogo no lobo 

frontal, com o objetivo de estudar o edema vasogênico.  

Shi et al. publicaram, em 2010, modelo experimental utilizando a 

insuflação de sonda vesical pediátrica com soro fisiológico para conseguir 

espaço anatômico e posteriormente infundir sangue autólogo pela própria 

sonda. Não foram realizadas as análises da hemodinâmica cerebral e de suas 

variáveis, apenas se avaliou o quadro clínico dos animais dias após a 

realização do procedimento que simulou um hematoma intracerebral 

profundo. 

Outro estudo desenvolvido em suínos (Friess et al., 2011) tinha a 

intenção de simular uma lesão intracerebral difusa, com o método de 

aceleração e desaceleração rápida, comparando com o grupo controle. Trata-

se também de um modelo de lesão irreversível. 
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A principal limitação dos modelos que simulam mecanismos de trauma é 

a falta de uniformidade das lesões intracranianas geradas, dificultando extrapolar 

estes dados para seres humanos. Os modelos animais com simulação de 

hematomas intracranianos permitiram lesões mais uniformes e reprodutíveis, 

aproximando os dados do contexto da prática clínica. A injeção de sangue ou 

soluções diretamente no tecido cerebral impediam a simulação de tratamento 

cirúrgico, o que era possível com o uso de balões. A desvantagem nesse caso 

seria a perda do efeito bioquímico do sangue sobre o tecido cerebral. 

3.3 Ultrassonografia da bainha do nervo óptico em modelo animal de 

monitoração de PIC 

Uma das estruturas analisadas mais recentemente pela veterinária é o 

globo ocular. Sua análise possibilita a detecção de alterações oculares dentre 

as quais a presença de formações neoplásicas. Azevedo (2018) determinou, 

por meio de ultrassonografia, o diâmetro da bainha do nervo óptico normal e 

avaliou os efeitos de diferentes drogas neste diâmetro durante indução 

anestésica em suínos hígidos. Alguns estudos estão sendo conduzidos 

buscando uma possível relação entre as alterações da pressão intracraniana 

e alterações na bainha do nervo óptico em suínos (Hamilton et al., 2011; 

Andrade et al., 2013). 
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3.4 Tecnologia do Cateter Neurovent PTO® Raumedic 

O sistema Neurovent PTO® Raumedic consiste em um cateter de 

poliuretano de 55 cm de comprimento, com transdutores na ponta que 

permitem medição contínua e precisa de PIC (-40 mmHg +400 mmHg), 

temperatura (25 ºC - 45 ºC) e pressão parcial de O2 (0 mmHg - 200 mmHg) 

no tecido cerebral dentro de limites satisfatórios.  

O transdutor de pressão situado na extremidade do cateter é composto 

por um sensor de pressão de semicondutor com uma membrana de silicone 

elástico flexível. Uma ponte de Wheatstone completa está integrada ao 

sensor, assegurando a precisão de medição necessária e a independência 

das variações na pressão de entrada e temperatura ambiental. A pressão 

atmosférica no lado superior da membrana mantém a pressão de referência 

no interior do cateter. A PIC é medida no lado inferior do sensor. Qualquer 

diferença entre a pressão medida e a pressão de referência irá causar 

deformação na membrana. Por meio do efeito piezoelétrico-resistivo, a tensão 

da membrana mecânica é convertida em uma mudança na resistência elétrica 

proporcional à pressão (Poca et al., 2008).  

A ponte de Wheatstone, na qual se baseia o sistema de aferição 

Neurodur-P, é um projeto de circuito elétrico que remonta ao início de 1800. 

Recebeu o nome do seu usuário mais famoso, Sir Charles Wheatstone. Sir 

Wheatstone nunca reivindicou este invento, no entanto, desenvolveram-se 

múltiplos usos para ele. O circuito de ponte de Wheatstone foi inventado por 

Samuel Hunter Christie (1784-1865) e descrita pela primeira vez em 1833. A 

inovação em si é o uso de microsensor para converter a informação da 

diferença de resistência de pressão em informação elétrica confiável (Figura 3). 



REVISÃO DA LITERATURA - 39 

 

 

Figura 3 - Diagrama do circuito. No desenho esquemático R3 representa a resistência 
desconhecida a ser medida; R1 e R2 são resistores cujos valores são 
conhecidos e R4 é um potenciômetro (imagem cedida pelo fabricante) 

A ponte de Wheatstone é um dos métodos mais sensíveis e precisos 

de medir pequenas alterações na resistência. Isto é possível pela utilização 

de transdutores (dispositivos que mudam uma forma de energia em outra, 

como mecânica para elétrica ou elétrica para mecânica). A ponte de 

Wheatstone incorpora um ou mais transdutores elétricos que alteram a 

resistência como um resultado de uma alteração ambiental ou de entrada 

(Figuras de 4 a 7). Esta mudança é detectada pelo circuito de ponte de 

Wheatstone, que fornece uma potência elétrica utilizável (tensão) 

representativa da entrada (Han et al., 2012). 
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Figura 4 - Desenho esquemático do microsensor acoplado à ponte de Wheatstone 
existente no sistema epidural Neurodur®. As informações do voltímetro são 
repassadas ao microsensor que converte a diferença de resistência de 
pressão em informações elétrica (imagem cedida pelo fabricante) 

 

Figura 5 - Diagrama esquemático da extremidade do cateter Neurovent PTO®, 
evidenciando a disposição do microsensor, cápsula e cabos elétricos 
(imagem cedida pelo fabricante) 
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Figura 6 - Cateter e conector Neurovent PTO® Raumedic  

 

Figura 7 - Extremidade do cateter Neurovent PTO® Raumedic utilizado nos 
experimentos 

O cateter Neurovent PTO® tem esterilização válida por 2 anos, é pré-

calibrado e, portanto, plug-in-play. É conectado ao MPR2 logO Datalogger, 

display de exibição e armazenamento de valores e parâmetros obtidos pelo 

sistema (Figura 8). 
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Figura 8 - MPR2 logO Datalogger, monitor de exibição das medidas obtidas pelo 
cateter, armazenando valores e parâmetros ao longo do experimento 

3.5 Solução salina hipertônica no tratamento da HIC 

Como uma via final comum das lesões cerebrais hemorrágicas agudas, 

a pressão intracraniana refratária e elevada conduz a mudanças teciduais, 

isquemia cerebral, hérnias e eventual comprometimento direto das estruturas 

cerebrais vitais. O uso de substâncias osmoticamente ativas consta em 

protocolos neurocríticos de cuidados e são recomendados em diretrizes atuais 

para hipertensão intracraniana. 

O papel dos agentes hiperosmolares na redução de PIC é melhor 

compreendido no TCE, apesar das evidências variarem entre classes II e III. 

O manitol e a solução salina hipertônica são mais comumente usados e 

ganharam ampla aceitação, apesar da falta de estudos clínicos de alta 

qualidade (Ziai et al., 2007). 
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O manitol foi reconhecido pela sua capacidade de reduzir a PIC em 

animais e foi introduzido à prática clínica em 1960 (Wise e Chater, 1962). É um 

soluto não metabolizável, livremente filtrado, que diminui a reabsorção de água 

e, em menor grau, de sódio, através do túbulo renal, estimulando a diurese. O 

manitol tem um mecanismo bifásico para reduzir a PIC. Inicialmente, modifica 

propriedades reológicas do sangue, reduzindo sua viscosidade. Foi 

demonstrado que o manitol reduz a rigidez dos glóbulos vermelhos, facilitando 

assim sua passagem através dos capilares sanguíneos independente do 

hematócrito (Burke et al., 1981). Este efeito desaparece 4 horas após a 

administração. O manitol também aumenta o volume intravascular às custas de 

aumento da osmolalidade plasmática, bem como aumento do débito cardíaco 

(Willerson et al., 1975). Em resposta à redução da viscosidade e aumento do 

volume intravascular, há vasoconstricção cerebral compensatória quando as 

vias autorregulatórias estão intactas (Muizelaar et al., 1984). 

Isto pode ser explicado pela lei de Ohm em que o fluxo = diferença de 

pressão/resistência. Se a autorregulação estiver prejudicada, a redução de 

PIC pode ser modesta ou ausente. O aumento do fluxo sanguíneo cerebral 

pode ser observado em áreas de cérebro que perderam a autorregulação, em 

grande parte devido à diminuição da viscosidade do sangue. A segunda fase 

da redução da PIC ocorre quando o manitol extrai água do espaço extracelular 

cerebral para o compartimento intravascular por meio da geração de um 

gradiente osmótico entre sangue e cérebro. Para isso a barreira 

hematoencefálica deve estar intacta para formar uma membrana osmótica. 

Há controvérsias em relação ao local de onde o volume é retirado (tecido 
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lesado ou intacto). Em modelos de estudo de TCE ambos contribuem para o 

volume de água extraído, (Manno et al., 1999), enquanto em modelos de 

isquemia cerebral, a fonte de desidratação se restringe a tecido intacto 

(Videen et al., 2001).  

A salina hipertônica ganhou popularidade inicialmente como um 

expansor de volume em ressuscitação de pacientes vítimas de 

politraumatismo, particularmente em casos de choque hemorrágico (Vassar 

et al., 1993). Pesquisadores observaram um aumento de sobrevida em 

pacientes vítimas de TCE (Wade et al., 1997) que foi atribuída à redução de 

edema cerebral. Este achado foi validado em modelos experimentais animais 

(Anderson et al., 1997; Bacher et al., 1998). Como resultado, a solução salina 

hipertônica evoluiu ao longo do tempo como uma alternativa ao manitol no 

tratamento do edema cerebral. Em modelos animais a solução salina 

hipertônica apresentou um padrão de redução bifásica da PIC similar ao 

manitol, primeiro via alterações da dinâmica do fluxo sanguíneo (reologia) 

seguidas de atividade osmótica através da barreira hematoencefálica (Prough 

et al., 1991). A solução salina hipertônica ainda teria o benefício teórico 

adicional de ser menos permeável do que manitol na barreira 

hematoencefálica devido ao seu maior coeficiente de reflexão. Como 

consequência, o potencial teórico da água acompanhar o soluto no cérebro, 

agravando o edema, seria reduzido (Ziai et al., 2007). 

A maioria dos estudos com solução salina hipertônica ocorreu em 

modelos de TCE, embora literatura sobre outras formas de edema cerebral 

exista. Várias séries de casos demonstraram a eficácia de bolus de salina 
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tanto como alternativa, como adjuvante ao manitol (Schatzmann et al., 1998; 

Munar et al., 2000; Vialet et al., 2003;). Os regimes de infusão e concentrações 

das soluções variam na literatura. Alguns autores defendem o uso de 2 mL/kg 

de NaCl 7,5% (Vialet et al., 2003) enquanto outros recomendam 250 mL de 

NaCl 3% (White et al., 2006) ou mesmo 30 mL de NaCl 23,4%. O Quadro 1 

compara a concentração e a osmolaridade das soluções mais utilizadas. 

Como não existe consenso na concentração ou momento de administração 

da salina, a comparação entre os estudos é difícil. Além disso, determinadas 

concentrações de sódio, particularmente 23,4%, requerem infusão em cateter 

venoso central, dificultando sobremaneira a logística e reprodutibilidade dos 

resultados. 

Quadro 1 - Concentração de sódio e osmolaridade das diferentes 

soluções osmóticas utilizadas para redução de PIC 

Solução 
Concentração de Sódio 

(mEq/L) 
Osmolaridade 

(mOsm/L) 

Ringer lactato 130 275 

NaCl 0,009 154 308 

NaCl 0,02 242 684 

NaCl 0,03 513 1062 

Manitol 20% n/a 1098 

Manitol 25% n/a 1375 

NaCl 0,075 1283 2566 

NaCl 0,234 4004 8008 

O uso de infusões contínuas de solução salina hipertônica foi 

investigado como alternativa ao manitol para reduzir edema cerebral, 

especialmente em TCE e pós-operatório. Os resultados observados em TCE 

não foram reproduzidos em pacientes com isquemia ou hemorragia 

espontânea, sugerindo um efeito benéfico maior sobre o edema vasogênico 
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do que o citotóxico. O benefício real desta modalidade de administração é 

bastante questionável. Froelich et al. (2009) compararam retrospectivamente 

pacientes com lesões neurológicas diversas, dos quais 107 receberam 

infusões contínuas de NaCl 3%, enquanto 80 receberam solução salina 

normal. A infusão contínua hipertônica não foi elevou o risco de trombose 

venosa profunda, infecção ou insuficiência renal. Já Qureshi et al. (1999) 

observaram que infusões contínuas de salina hipertônica (2% ou 3%) além de 

não diminuirem a necessidade de intervenções para edema cerebral, 

elevaram mortalidade intra-hospitalar. Esses achados levam os autores a 

recomendar a administração em bolus ao invés de contínua. 

Salina também parece aumentar os níveis de oxigenação do tecido 

cerebral (PtiO2) e melhorar a hemodinâmica (PPC e débito cardíaco) quando 

usado como terapia de Nível II após manitol no tratamento de HIC. O manitol 

não tinha efeito no PtiO2 neste estudo (Oddo et al., 2009). Novamente, esses 

resultados devem ser interpretados com cautela já que doses equi-osmolares 

de cada agente não foram utilizadas. O grupo salina recebeu uma carga 

osmolar maior (250 mL de solução salina a 7,5% versus 0,75 g/kg de manitol 

a 25%). 

Existe um número limitado de estudos comparando a eficácia de 

manitol e salina hipertônica na redução da PIC. Vialet et al. (2003) 

examinaram prospectivamente uma série de pacientes com TCE e HIC, 

comparando solução salina a 7,5% e manitol a 20%. Os autores descobriram 

que sua coorte de pacientes apresentou menos episódios de elevação de PIC 

de curta duração com 2 mL/kg de 7,5% de solução salina em comparação 
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com 2 mL/kg de 20% manitol. Além disso, episódios de elevação de PIC que 

necessitaram drenagem ventricular externa e volume total de LCR drenado 

foram menores no grupo que recebeu salina. No entanto, é fundamental 

assegurar que as cargas osmolares sejam equivalentes para efeito de 

comparação. No estudo de Vialet et al. (2003), o grupo manitol recebeu uma 

carga osmolar muito menor, potencialmente conduzindo ao melhor resultado 

no grupo que recebeu salina. Francony et al. (2008) compararam a eficácia 

de uma única infusão equiosmolar de 20% de manitol com NaCl 7,45% para 

a redução da PIC num grupo de pacientes com lesões neurológicas. Eles 

descobriram que ambos os agentes foram igualmente eficazes na redução da 

PIC. Contudo, apenas o manitol elevou a PPC e velocidades de FSC. Com 

base nesses resultados, os autores recomendam manitol como agente de 

primeira linha em pacientes com baixa perfusão cerebral, e considerar salina 

hipertônica em pacientes com hipovolemia ou hiponatremia. Os autores fazem 

uma ressalva importante na escolha do manitol: atenção à volemia do 

paciente. Este ponto pode ser um potencial fator de confusão em estudos 

comparando manitol e salina. Kerwin et al. (2009) analisaram 

retrospectivamente 22 pacientes com TCE que receberam manitol (15 g a 75 

g) ou 30 mL de NaCl 23,4% para controle de PIC > 20 sustentada por mais de 

5 minutos. Os pesquisadores observaram queda de PIC maior no grupo que 

recebeu solução salina em comparação com aquele que recebeu manitol. 

Infelizmente, os autores não explicam como a dose aplicada de manitol foi 

determinada, isto é, um protocolo baseado no peso, o que limita a análise e 

comparação dos resultados.  
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Concluindo, a infusão em bolus para ambos manitol e solução salina 

hipertônica apresenta maior eficácia quando compara à infusão contínua, pois 

reduz o tempo de adaptação para que um ponto de equilíbrio osmótico seja 

atingido. Uma vez que os compartimentos intra e extracelular cheguem a esse 

equilíbrio, não é mais possível extrair água deles.  

Há também evidência de que solução salina hipertônica pode melhorar 

biomarcadores. Baker et al. (2009) mediram os níveis de S100B, Neuron-

específica enolase (NSE), e mielina proteína básica em pacientes com TCE 

grave recebendo soro fisiológico ou NaCl 7,5% com 6% de dextran. Níveis 

mais baixos desses biomarcadores foram encontrados no grupo que recebeu 

salina hipertônica enquanto os níveis mais elevados foram vistos em 

pacientes que foram à óbito. A ligação entre estes biomarcadores e o 

benefício de sobrevivência ainda não foi definitivamente demonstrado.  

 

 

 



 

 

 

4 MÉTODOS 
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Todos os experimentos foram executados de acordo com o protocolo 

previamente aprovado pelo comitê de ética 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 (CEUA 081/14) (Anexo A). 

Foram estudados 30 suínos de ambos os sexos, adultos híbridos das 

raças Landrace, Duroc e Pietrain. Os animais selecionados apresentaram de 

cerca de 60 dias de vida, entre 18 kg e 22 kg de peso corporal e Hb entre 8,5 

e 12,0 g/dL. Foram avaliados sob anestesia geraI devidamente assistidos com 

monitoração ventilatória e hemodinâmica. 

4.1 Preparação do Animal: Anestesia e Monitorização 

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

água, até 1 hora antes do experimento.  

A técnica anestésica empregada em todos os animais constou da 

administração de Quetamina (Ketamin-S®, Cristália) na dose de 5 mg/kg e 

Midazolan (Dormire®, Cristália) na dose de 0,25 mg/kg, ambos colocados em 

mesma seringa e administrados pela via intramuscular, como medicação pré-

anestésica. Decorridos 15 minutos a veia marginal da orelha foi cateterizada 

com cateter vascular de calibre 20 ou 22 (BD Insytetm). Uma vez estabelecido 
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o acesso venoso, realizou-se a indução anestésica, com aplicação de propofol 

(Provine® 1% - Cláris) na dose de 5 mg/kg, associado a 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 (Portex®), sendo a manutenção anestésica feita 

com propofol (Provine® 1% - Cláris) na dose de 3mg/kg/h e a analgesia foi 

mantida com fentanil (Fentanest® - Cristália), por uma dose inicial de 5 µg/kg 

seguida de infusão contínua de 0,4 µg/kg/min por via intra venosa (IV). 

Após entubação endotraqueal os animais foram submetidos à 

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

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

de 0,50 e pressão positiva expiratória final (PEEP) de 5 cmH2O. Os 

parâmetros ventilatórios foram ajustados para manter a PaCO2 entre 35 

mmHg e 45 mmHg, a PaO2 entre 100 mmHg - 150 mmHg e o pH entre 7,35-

7,45. Para avaliar a adequação da ventilação foram mensurados 

continuamente tanto a pressão final de dióxido de carbono expirado (EtCO2), 

quanto a saturação periférica da hemoglobina por meio de oximetria de pulso 

(SpO2). A artéria femoral direita foi cateterizada para monitoração da pressão 

arterial média invasiva. Foi realizada gasometria arterial com amostras (0,3 

mL) no início do procedimento a fim de se estabelecer os parâmetros 

ventilatórios e após intervenções para avaliar manutenção dos parâmetros 

fisiológicos. Ao total, foram realizadas quatro a cinco coletas de gasometria 

arterial durante o procedimento.  
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Durante a instrumentação os animais receberam fluidoterapia de 

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

hemodinâmicos foram coletados pelo monitor multiparâmetros (Monitor Portal 

DX 2020, Dixtal, Dixtal Biomédica Ind Com Ltda, Brasil, 2003). 

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

de um colchão térmico e soluções de manutenção aquecidas previamente. 

4.2 Procedimento Experimental 

Foi simulado um processo expansivo intracerebral programado frontal 

direito. Uma incisão frontotemporal foi realizada na cabeça do animal. Em 

seguida, foi feita uma trepanação óssea 1 cm lateral a sutura sagital e 1 cm 

anterior a sutura coronal, no hemicranio direito, por onde foi introduzido o 

cateter intraparenquimatoso com multisensor (Neurovent-PTO, Raumedic®, 

Munchberg, Alemanha), que analisa PIC, PtiO2 e temperatura cerebral, na 

substância branca do lobo frontal direito, em uma profundidade de 

aproximadamente 10 mm. Uma segunda trepanação óssea localizada 1 cm 

lateral a sutura sagital e 1 cm posterior à sutura coronária com diâmetro de 3 

mm permitiu a introdução de uma sonda vesical pediátrica 8 french com 

inclinação de 20 graus lateral e profundidade de 2 cm, com o objetivo de atingir 

a substância branca subcortical frontal direita (Figura 9). A infusão do balão 

foi controlada com a bomba de infusão (B Braum®), para infusão em 15 

minutos. Este sistema de fluidos foi previamente testado antes da sua 

instalação definitiva. Foi ainda realizada uma trepanação temporal anterior 

para possibilitar realização de ultrassonagrafia duplex cerebral. A solução 
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salina utilizada no experimento foi uma solução de NaCl a 3%, e o cálculo 

para infusão foi 5,3 mL/kg em 10 minutos. 

 
Figura 9 - Acesso cirúrgico em animal sob anestesia geral  

O experimento foi composto por três grupos randomizados: 4 mL, 4 mL 

+ 3 mL e 7 mL. Cada grupo foi composto por 10 animais para simulação de 

hematoma intracerebral, tratamento clínico com solução salina e cirurgia. Em 

todos os grupos na primeira hora foram calibrados os parâmetros normais: 

PtiO2 atmosférica (150 mmHg), temperatura do meio ambiente. A PIC foi 

calibrada após instalação do sistema de monitoração. A instalação do sistema 

de imediato revelou a PtiO2 e temperatura cerebral e então foi processada a 

calibração da PIC. Foram medidos também os diâmetros das bainhas dos 

nervos ópticos esquerdo (NOE) e direito (NOD), sua média (NO médio), 

temperatura corporal, parâmetros hemodinâmicos sistêmicos como 

frequência cardíaca (FC), pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e 

média (PAM); parâmetros ventilatórios, como saturação de O2 (SO2), dióxido 
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de carbono expirado (EtCO2); parâmetros laboratoriais, como hemoglobina 

(Hb), hematócrito (Ht), potencial hidrogeniônico (pH), pressão parcial de 

dióxido de carbono (pCO2) e pressão parcial de oxigênio (pO2). As bainhas 

dos nervos ópticos foram medidas três vezes a cada momento (Figura 10). A 

média obtida destas três medidas (NOE, NOD) foi utilizada para análise 

estatística; NO médio foi calculada a partir da média de NOE e NOD. 

 

Figura 10 - UBNO de animal do experimento antes (basal) e após insuflação de balão 
7 mL (balão 1); A: distância da papila; B: medida da bainha 

No grupo 4 mL (10 suínos), na 2ª hora foi simulado um HIC com volume 

de 4 mL e novamente analisados todos os parâmetros. Isso seria equivalente 

a uma coleção de aproximadamente 80 mL em um humano adulto levando-se 

em consideração a proporção entre o peso do cérebro do animal de 2 meses e 

18 kg (média de 75 g) e o peso do cérebro do adulto normal (1500 g), com uma 

relação peso cerebral/peso corporal de 5%. A solução salina hipertônica foi 

infundida 1 hora após o término da insuflação do balão. Após 1 hora do término 

da infusão de solução salina hipertônica foi realizada uma última intervenção 

simulando um procedimento cirúrgico: o balão foi desinsuflado.  
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No grupo 4 mL + 3 mL (10 suínos) foi simulado um HIC com volume 

inicial de 4 mL e após 30 minutos acrescentou-se 3 mL (utilizando da mesma 

forma a bomba de infusão B Braum®, para infusão em 15 minutos) simulando 

uma reexpansão e gerando um volume final de 7 mL. Isto seria equivalente a 

um volume de aproximadamente 140 mL em um humano adulto. A solução 

salina hipertônica também foi infundida 1 hora após o término da insuflação 

inicial (30 minutos após o término da última insuflação do balão). Após 1 hora 

do término da infusão de solução salina hipertônica o balão foi desinsuflado 

simulando um procedimento cirúrgico.  

No grupo 7 mL (10 suínos) simulou-se um HIC com volume de 7 mL, 

equivalente a um volume de aproximadamente 140 mL em um humano adulto. 

A solução salina hipertônica foi infundida 1 hora após o término da insuflação 

do balão. Após 1 hora do término da infusão de solução salina hipertônica o 

balão foi desinsuflado simulando um procedimento cirúrgico.  

As Figuras 11, 12 e 13 mostram um corte coronal de encéfalo de um 

dos animais do experimento demonstrando o balão insuflado, esvaziado e 

sem a sonda. 
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Figura 11 - Lobo frontal de animal com sonda vesical 8 fr insuflada 

 

Figura 12 - Lobo frontal de animal com sonda vesical 8 fr desinsuflada 
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Figura 13 - Lobo frontal de animal após desinsuflação e remoção de sonda vesical 8 
fr; em destaque local de inserção do balão  

Os momentos de obtenção de medidas de NOD e NOE foram 

determinados obedecendo dois critérios: intervalo máximo de 30 minutos 

entre cada momento e realização de medida imediatamente após alguma 

intervenção que se julgou poder interferir na PIC (insuflação e desinsuflação 

de balão, infusão de solução salina). Em todos os grupos foi realizada uma 

última medida 30 minutos após a desinsuflação do balão. 

A Figura 14 detalha os momentos do experimento em que se foi 

realizada medida de NOD e NOE, bem como o volume insuflado no balão.  
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Figura 14 - Volume insuflado vs. momento do experimento: mostra o volume insuflado 
no balão a cada momento do experimento em cada grupo 

 

 
 

Legenda 

 Grupo 4 mL  Grupo 7 mL  Grupo 4 mL + 7 mL 
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Figura 15 - Posicionamento do cateter intraparenquimatoso com multisensor 
Neurovent-PTO, sonda vesical pediátrica 8 fr e transdutor ultrassom LOGIQ 
Book XP 

Durante o experimento foi realizada uma monitoração neurológica 

multiparâmetros por meio parâmetros clínicos (pupilas), pressão arterial 

média invasiva (PAM), cateter de pressão intracraniana tecidual cerebral 

(PIC); oximetria cerebral direta (PTiO2), velocidade de fluxo cerebral sistólico, 

diastólico e médio, índice de pulsatilidade cerebral e os valores da espessura 

da bainha do nervo óptico nos dois olhos do animal foram obtidos antes e 

após todas as intervenções realizadas nos animais pela técnica de 

ultrassonografia com dupplex, utilizando transdutor setorial 4 mHz - 8 mHz 

(Figura 15). Os valores da bainha de nervo óptico foram aferidos em intervalos 

de no máximo 30 minutos (Figura 14) durante todo o experimento e suas 

diferentes fases para posterior comparação com os valores aferidos pelo 

cateter de PIC parenquimatosa e oximetria.  
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A avaliação sonográfica foi realizada a partir de aferição na pálpebra 

superior a partir de uma abordagem ligeiramente anterolateral - medial do 

globo ocular do animal. 

O plano de imagem foi escolhido para conseguir a melhor imagem 

longitudinal do nervo óptico para as medições do diâmetro da secção 

transversal. Um sistema LOGIQ Book XP ultrassom portátil (GE Healthcare, 

Milwaukee, WI) foi utilizado para este estudo, e as opções de seleção do 

transdutor foram a partir de um de dois de transdutores de alta frequência a 

10 MHz matriz linear. As imagens foram adquiridas digitalmente e 

armazenado no disco rígido do sistema. Imagens fixas com estrutura foram 

obtidas para cada intervenção realizada. A mesma sonda foi utilizada durante 

todo experimento. O ultrassom foi realizado em ambos os olhos de cada 

animal por operador cego para os grupos de pesquisa, intervenções 

realizadas e valores obtidos pelo cateter intraparenquimatoso, com o alarme 

do monitor desligado e seus valores com acesso único e exclusivo por um 

pesquisador responsável por anotar os dados. Pelo fato do processo de 

mensuração do nervo óptico resultar em uma esperada, porém pequena 

variação, cada olho de cada animal foi mensurado três vezes. Por conta disso, 

estimou-se a média das três mensurações como adequada medida-resumo 

de cada olho (NOD e NOE) para fins de análise estatística.  



MÉTODOS - 61 

 

4.3 Eutanásia e Descarte dos Animais 

Após o período de coleta de dados e posteriormente ao término do 

experimento, os animais receberam overdose de anestésico propofol e 

fentanil, sacrificados com a administração de 20 mL de solução de cloreto de 

potássio a 19,1%, por via endovenosa.  

Os animais foram acondicionados em sacos plásticos branco leitosos, 

com o logotipo “risco biológico”, identificados com etiquetas onde constavam 

a origem e o conteúdo, bem como o responsável; colocados em um carro cuba 

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

incineração. 

4.4 Análise Estatística 

Os pesos dos animais foram descritos de acordo com grupos com uso 

de médias e desvios padrões e comparados os grupos com uso de análise de 

variâncias (Neter et al., 1996), os sexos dos porcos foram descritos de acordo 

com grupos e verificada a associação com uso do teste da razão de 

verossimilhanças (Kirkwood e Sterne, 2006).  

Os parâmetros avaliados foram descritos de acordo com grupos e 

momentos de avaliação com uso de medidas resumo (média, desvio padrão, 

mediana, mínimo e máximo) e comparados entre os grupos e momentos com 

uso de equações de estimação generalizadas com distribuição marginal 

normal e função de ligação identidade (McCullagh e Nelder, 1989) com matriz 

de correlações permutável entre os momentos de avaliação. Apenas para 

PtiO2 foram utilizadas distribuição marginal gama, devido a assimetria de 
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distribuição dos valores. As análises foram seguidas de comparações 

múltiplas de Bonferroni (Neter et al., 1996) para verificar onde ocorreram as 

diferenças entre grupos e momentos de avaliação quando significativas. 

Foram estimados os valores da PIC de acordo com a bainha do nervo 

óptico esquerdo e direito e média de ambas com uso de equações de 

estimação generalizadas com distribuição normal e função de ligação 

identidade com matriz de correlações permutável entre os momentos de 

avaliação. 

Os resultados foram ilustrados com uso de gráficos de perfis médios 

com os respectivos erros padrões. As análises foram realizadas com uso do 

software IBM-SPSS for Windows versão 20.0 e tabulados com uso do 

software Microsoft-Excel 2003 e os testes foram realizados com nível de 

significância de 5%. 

Os dados sobre PIC intraparenquimatosa, e temperatura cerebral 

foram obtidos e armazenados em intervalos de 1 minuto pelo monitor (MPR2 

logO Raumedic®, Munchberg, Alemanha). Os valores da bainha do nervo 

óptico foram registrados no sistema de ultrassom e em programa de planilha 

eletrônica (Microsoft Excel 2007, Microsoft Corp., Redmond, Estados Unidos 

da América). Um Software de Estatística (SPSS 20.0; SPSS, Inc., Chicago, 

Estados Unidos da América) foi utilizado para gerar a curva de correlação 

linear entre os parâmetros estudados.  
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4.5 Aspectos Éticos  

Este estudo foi realizado seguindo diretrizes estabelecidas na Lei nº 

11.794/08, que regula os procedimentos para uso científico de animais no 

Brasil. O estudo foi submetido ao Comitê de ética em pesquisas envolvendo 

animais para aprovação prévia, assim como a reunião do Departamento de 

Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Ressalta-se que em nenhuma etapa da experimentação os animais foram 

submetidos a condições de sofrimento ou dor. No fim de cada experimento, 

os animais foram sacrificados com uma dose intravenosa de propofol (20 

mg/kg) e de fentanil (10 mg/kg), seguida de 40 mL de solução 19,1% de 

cloreto de potássio. Após o experimento, os animais foram colocados em 

sacos de plástico de biotério, com rótulos que identificam claramente a origem, 

conteúdo e o pesquisador responsável. Eles foram, em seguida, 

transportados para serem incinerados. 
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A Tabela 1 mostra que os grupos foram estatisticamente semelhantes 

quanto ao peso médio e ao sexo dos animais, excluindo assim erro de seleção 

da amostra. 

Tabela 1 - Descrição dos grupos de animais de acordo com peso e sexo 

Variável 

Grupo 

p Insuflação 4 mL 
(N = 10) 

Insuflação 7 mL 
(N = 10) 

Insuflação 4 mL + 3 mL 
(N = 10) 

Peso (kg) 19 ± 0,8 19,6 ± 1,4 19,4 ± 0,9 0,489 

Sexo (masculino) 5 (50) 6 (60) 6 (60) 0,873* 

ANOVA; * Teste da razão de verossimilhanças. 

Valores basais de PIC (p > 0,999), PAM (p > 0,999), PAS (p > 0,999), 

PAD (p > 0,999), FC (p > 0,999) e Saturação de O2 (p > 0,999) também 

foram semelhantes entre os grupos do presente estudo conforme Tabelas 

2, 3, 4 e 5. 



RESULTADOS - 66 

 

Tabela 2 - Comparações de valores de PA dos diferentes grupos no 

momento basal 

PAS 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -8,60 11,84 1 > 0,999 -53,64 36,44 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -6,50 11,84 1 > 0,999 -51,54 38,54 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL 2,10 11,84 1 > 0,999 -42,94 47,14 

PAD 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -5,60 8,90 1 > 0,999 -39,47 28,27 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -5,20 8,90 1 > 0,999 -39,07 28,67 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL 0,40 8,90 1 > 0,999 -33,47 34,27 

PAM 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -5,90 9,58 1 > 0,999 -42,34 30,54 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -5,30 9,58 1 > 0,999 -41,74 31,14 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL 0,60 9,58 1 > 0,999 -35,84 37,04 

Comparações múltiplas de Bonferroni. 
PAS: PA sistólica; PAD: PA diastólica; PAM: PA média. 

Tabela 3 - Comparações de valores de FC dos diferentes grupos no 

momento basal 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -2,30 16,15 1 > 0,999 -63,71 59,11 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -1,40 16,15 1 > 0,999 -62,81 60,01 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL 0,90 16,15 1 > 0,999 -60,51 62,31 

Comparações múltiplas de Bonferroni.       

Tabela 4 - Comparações de valores de saturação de O2 dos diferentes 

grupos no momento basal 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,09 1,18 1 > 0,999 -4,59 4,42 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,39 1,18 1 > 0,999 -4,89 4,12 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,30 1,15 1 > 0,999 -4,68 4,08 

Comparações múltiplas de Bonferroni.       
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Tabela 5 - Comparações de valores de PIC dos diferentes grupos no 

momento basal 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,89 5,92 1 > 0,999 -23,41 21,63 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -1,48 5,92 1 > 0,999 -24,00 21,04 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,59 5,92 1 > 0,999 -23,11 21,93 

Comparações múltiplas de Bonferroni.       

5.1 Resultados da PIC 

A Tabela 6 mostra que o comportamento médio da PIC dos grupos foi 

estatisticamente diferente ao longo dos momentos estudados.  

Tabela 6 - Valores de PIC de acordo com grupos e momentos de 

avaliação e resultado das análises comparativas 

 

Variável/Momento 

Grupo 
p 

Grupo 
p 

Momento 
p 

Interação 
Insuflação 

4 mL 
Insuflação 

7 mL 
Insuflação 

4 mL + 3 mL 

PIC    < 0,001 < 0,001 < 0,001 
Basal       

média ± DP 5,2 ± 3,8 6,1 ± 4,7 6,7 ± 3,2    

mediana (mín.; máx.) 4,2 (0,1; 12) 4,8 (1,1; 13,7) 6,8 (1,4; 11,8)    

Balão 1       

média ± DP 17 ± 10,6 47,4 ± 28,9 25,4 ± 17,6    

mediana (mín.; máx.) 12,8 (4,2; 32) 43,8 (9,1; 108,4) 23,2 (4,8; 48,2)    

Balão 2       

média ± DP 13,8 ± 10 27,5 ± 9,3 63,8 ± 23,7    

mediana (mín.; máx.) 10,7 (2,6; 32) 29,5 (5,3; 36,8) 66,9 (31,1; 97,3)    

Pré-salina       

média ± DP 12,7 ± 10,3 27,6 ± 11,2 50,6 ± 20,9    

mediana (mín.; máx.) 8,5 (2,3; 32,6) 26,7 (7,6; 46,4) 49 (18,1; 78,1)    

Salina       

média ± DP 10,9 ± 8,1 26,7 ± 14,8 55,9 ± 19,5    

mediana (mín.; máx.) 9,3 (2,1; 25,5) 22,6 (7,3; 53,1) 50,4 (35,1; 86,4)    

Pós-salina       

média ± DP 10,5 ± 8,2 26,8 ± 14,2 48,1 ± 11,2    

mediana (mín.; máx.) 8,6 (3; 26) 23,7 (12; 58) 49,8 (36; 65)    

Pré-intervenção       

média ± DP 12,2 ± 8,5 27,4 ± 16 44,2 ± 9,1    

mediana (mín.; máx.) 10,5 (3,2; 28,4) 23 (12,2; 58,3) 48 (27,6; 54,4)    

Intervenção       

média ± DP 4,04 ± 5,85 4,42 ± 3,82 7,34 ± 5,89    

mediana (mín.; máx.) 2,4 (-4,6; 14,2) 4,7 (-2,9; 8,7) 6,25 (1,9; 19,9)    

Pós-intervenção       

média ± DP 7,23 ± 9,24 14,25 ± 11,47 21,31 ± 13,52    

mediana (mín.; máx.) 5,1 (-4; 26,5) 11,35 (-0,7; 36,9) 18,7 (4,9; 39,3)    

EEG com distribuição marginal normal e função de ligação identidade. 
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O Gráfico 1 mostra o comportamento médio da PIC dos diferentes 

grupos durante os experimentos. Apesar de volumes de insuflação finais 

similares (7 mL), os grupos 4 mL + 3 mL e 7 mL apresentaram 

comportamentos diferentes da PIC. O grupo 4 mL + 3 mL apresentou valores 

médios superiores de PIC a partir do momento balão 2, quando atingiu 7 mL 

de insuflação. Isto sugere que ressangramento é um evento deletério para a 

complacência cerebral, independente do volume final. Isto poderia explicar 

eventuais diferenças de evolução entre pacientes com hematomas 

intracranianos semelhantes em volume e localização no momento da primeira 

avaliação. 

Gráfico 1 - Valores médios e respectivos erros padrões da PIC de 

acordo com grupos 
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A Tabela 7 mostra que a PIC não apresentou variação significativa 

entre nenhum dos momentos de avaliação no grupo 4 mL. Isto sugere que o 

volume 4 mL é compensado por mecanismos de complacência do animal, pois 

não tem repercussão significativa sobre a PIC.  

Tabela 7 - Comparações de valores de PIC do grupo 4 mL em diferentes 

momentos 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal - balão 1 -11,78 4,76 1 > 0,999 -29,89 6,33 

basal - balão 2 -8,60 4,76 1 > 0,999 -26,71 9,51 

basal - pré-salina -7,59 4,90 1 > 0,999 -26,25 11,06 

basal - salina -5,69 4,76 1 > 0,999 -23,80 12,42 

basal - pós-salina -5,33 4,76 1 > 0,999 -23,44 12,78 

basal - pré-intervenção -7,03 4,76 1 > 0,999 -25,14 11,08 

basal - intervenção 1,14 4,76 1 > 0,999 -16,97 19,25 

basal - pós-intervenção -1,65 4,90 1 > 0,999 -20,31 17,00 

balão 1 - balão 2 3,18 4,76 1 > 0,999 -14,93 21,29 

balão 1 - pré-salina 4,19 4,90 1 > 0,999 -14,47 22,84 

balão 1 - salina 6,09 4,76 1 > 0,999 -12,02 24,20 

balão 1 - pós-salina 6,45 4,76 1 > 0,999 -11,66 24,56 

balão 1 - pré-intervenção 4,75 4,76 1 > 0,999 -13,36 22,86 

balão 1 - intervenção 12,92 4,76 1 > 0,999 -5,19 31,03 

balão 1 - pós-intervenção 10,13 4,90 1 > 0,999 -8,53 28,78 

balão 2 - pré-salina 1,01 4,90 1 > 0,999 -17,65 19,66 

balão 2 - salina 2,91 4,76 1 > 0,999 -15,20 21,02 

balão 2 - pós-salina 3,27 4,76 1 > 0,999 -14,84 21,38 

balão 2 - pré-intervenção 1,57 4,76 1 > 0,999 -16,54 19,68 

balão 2 - intervenção 9,74 4,76 1 > 0,999 -8,37 27,85 

balão 2 - pós-intervenção 6,95 4,90 1 > 0,999 -11,71 25,60 

pré-salina - salina 1,90 4,90 1 > 0,999 -16,75 20,56 

pré-salina - pós-salina 2,26 4,90 1 > 0,999 -16,39 20,92 

pré-salina - pré-intervenção 0,56 4,90 1 > 0,999 -18,09 19,22 

pré-salina - intervenção 8,73 4,90 1 > 0,999 -9,92 27,39 

pré-salina - pós-intervenção 5,94 5,05 1 > 0,999 -13,26 25,13 

salina - pós-salina 0,36 4,76 1 > 0,999 -17,75 18,47 

salina - pré-intervenção -1,34 4,76 1 > 0,999 -19,45 16,77 

salina - intervenção 6,83 4,76 1 > 0,999 -11,28 24,94 

salina - pós-intervenção 4,04 4,90 1 > 0,999 -14,62 22,69 

pós-salina - pré-intervenção -1,70 4,76 1 > 0,999 -19,81 16,41 

pós-salina - intervenção 6,47 4,76 1 > 0,999 -11,64 24,58 

pós-salina - pós-intervenção 3,68 4,90 1 > 0,999 -14,98 22,33 

pré-intervenção - intervenção 8,17 4,76 1 > 0,999 -9,94 26,28 

pré-intervenção - pós-intervenção 5,38 4,90 1 > 0,999 -13,28 24,03 

intervenção - pós-intervenção -2,79 4,90 1 > 0,999 -21,45 15,86 
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No grupo 4 mL + 3 mL a PIC apresentou elevação significativa (p = 

0,029) em relação ao basal a partir da primeira insuflação de 4 mL. Isto diferiu 

do observado do grupo 4 mL, em que a PIC não apresentou elevação 

estatística significante em nenhum momento do experimento com igual 

volume. O incremento no valor de PIC persistiu até o momento pré-

intervenção (p < 0,001), voltando aos valores basais após desinsuflação do 

balão e se mantendo até o fim dos experimentos nos momentos intervenção 

e pós-intervenção (p > 0,999) (Tabela 8). 

Estes resultados mostram que o modelo simulando sangramento e 

ressangramento obteve quadro compatível com HIC e solução salina não 

influiu significativamente na PIC, ao contrário da intervenção que simula 

cirurgia. 
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Tabela 8 - Comparações de valores de PIC do grupo 4 mL + 3 mL em 

diferentes momentos 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal - balão 1 -18,74 4,76 1 0,029 -36,85 -0,63 

basal - balão 2 -57,18 4,76 1 < 0,001 -75,29 -39,07 

basal - pré-salina -43,89 4,92 1 < 0,001 -62,59 -25,18 

basal - salina -47,36 5,10 1 < 0,001 -66,77 -27,96 

basal - pós-salina -39,61 5,10 1 < 0,001 -59,01 -20,20 

basal - pré-intervenção -36,89 5,32 1 < 0,001 -57,11 -16,67 

basal - intervenção 1,15 5,10 1 > 0,999 -18,25 20,56 

basal - pós-intervenção -12,82 5,10 1 > 0,999 -32,23 6,58 

balão 1 - balão 2 -38,44 4,76 1 < 0,001 -56,55 -20,33 

balão 1 - pré-salina -25,15 4,92 1 < 0,001 -43,85 -6,44 

balão 1 - salina -28,62 5,10 1 < 0,001 -48,03 -9,22 

balão 1 - pós-salina -20,87 5,10 1 0,015 -40,27 -1,46 

balão 1 - pré-intervenção -18,15 5,32 1 0,225 -38,37 2,07 

balão 1 - intervenção 19,89 5,10 1 0,034 0,49 39,30 

balão 1 - pós-intervenção 5,92 5,10 1 > 0,999 -13,49 25,32 

balão 2 - pré-salina 13,30 4,92 1 > 0,999 -5,41 32,00 

balão 2 - salina 9,82 5,10 1 > 0,999 -9,59 29,22 

balão 2 - pós-salina 17,57 5,10 1 0,201 -1,83 36,98 

balão 2 - pré-intervenção 20,29 5,32 1 0,047 0,07 40,51 

balão 2 - intervenção 58,33 5,10 1 < 0,001 38,93 77,74 

balão 2 - pós-intervenção 44,36 5,10 1 < 0,001 24,95 63,76 

pré-salina - salina -3,48 5,20 1 > 0,999 -23,25 16,30 

pré-salina - pós-salina 4,28 5,20 1 >0,999 -15,50 24,05 

pré-salina - pré-intervenção 7,00 5,41 1 > 0,999 -13,58 27,57 

pré-salina - intervenção 45,04 5,20 1 < 0,001 25,26 64,81 

pré-salina - pós-intervenção 31,06 5,20 1 < 0,001 11,29 50,84 

salina - pós-salina 7,75 5,32 1 > 0,999 -12,49 28,00 

salina - pré-intervenção 10,47 5,53 1 >0,999 -10,55 31,50 

salina - intervenção 48,51 5,32 1 <0,001 28,27 68,76 

salina - pós-intervenção 34,54 5,32 1 <0,001 14,29 54,78 

pós-salina - pré-intervenção 2,72 5,53 1 >0,999 -18,31 23,75 

pós-salina - intervenção 40,76 5,32 1 < 0,001 20,52 61,01 

pós-salina - pós-intervenção 26,79 5,32 1 < 0,001 6,54 47,03 

pré-intervenção - intervenção 38,04 5,53 1 < 0,001 17,01 59,07 

pré-intervenção - pós-intervenção 24,06 5,53 1 0,005 3,04 45,09 

intervenção - pós-intervenção -13,98 5,32 1 > 0,999 -34,22 6,27 
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No grupo 7 mL os achados foram coerentes com os anteriores. A PIC 

apresentou elevação em relação ao basal após a insuflação de 7 mL no 

momento balão 1 (p < 0,001) e se manteve até o momento pré-intervenção (p 

= 0,003). A partir do momento intervenção retornou aos valores basais até o 

fim dos experimentos (p > 0,999) (Tabela 9). 

Novamente solução salina não influiu significativamente na PIC, ao 

contrário do esvaziamento do balão. 
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Tabela 9 - Comparações de valores de PIC do grupo 7 mL em diferentes 

momentos 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal - balão 1 -41,31 4,76 1 < 0,001 -59,42 -23,20 

basal - balão 2 -21,42 4,76 1 0,002 -39,53 -3,31 

basal - pré-salina -21,55 4,76 1 0,002 -39,66 -3,44 

basal - salina -20,61 4,76 1 0,005 -38,72 -2,50 

basal - pós-salina -20,77 4,76 1 0,005 -38,88 -2,66 

basal - pré-intervenção -21,29 4,76 1 0,003 -39,40 -3,18 

basal - intervenção 2,36 4,91 1 > 0,999 -16,30 21,02 

basal - pós-intervenção -7,33 5,08 1 > 0,999 -26,65 11,99 

balão 1 - balão 2 19,89 4,76 1 0,010 1,78 38,00 

balão 1 - pré-salina 19,76 4,76 1 0,012 1,65 37,87 

balão 1 - salina 20,70 4,76 1 0,005 2,59 38,81 

balão 1 - pós-salina 20,54 4,76 1 0,006 2,43 38,65 

balão 1 - pré-intervenção 20,02 4,76 1 0,009 1,91 38,13 

balão 1 - intervenção 43,67 4,91 1 < 0,001 25,01 62,33 

balão 1 - pós-intervenção 33,98 5,08 1 < 0,001 14,66 53,30 

balão 2 - pré-salina -0,13 4,76 1 > 0,999 -18,24 17,98 

balão 2 - salina 0,81 4,76 1 > 0,999 -17,30 18,92 

balão 2 - pós-salina 0,65 4,76 1 > 0,999 -17,46 18,76 

balão 2 - pré-intervenção 0,13 4,76 1 > 0,999 -17,98 18,24 

balão 2 - intervenção 23,78 4,91 1 < 0,001 5,12 42,44 

balão 2 - pós-intervenção 14,09 5,08 1 > 0,999 -5,23 33,41 

pré-salina - salina 0,94 4,76 1 > 0,999 -17,17 19,05 

pré-salina - pós-salina 0,78 4,76 1 > 0,999 -17,33 18,89 

pré-salina - pré-intervenção 0,26 4,76 1 > 0,999 -17,85 18,37 

pré-salina - intervenção 23,91 4,91 1 < 0,001 5,25 42,57 

pré-salina - pós-intervenção 14,22 5,08 1 > 0,999 -5,10 33,54 

salina - pós-salina -0,16 4,76 1 > 0,999 -18,27 17,95 

salina - pré-intervenção -0,68 4,76 1 > 0,999 -18,79 17,43 

salina - intervenção 22,97 4,91 1 0,001 4,31 41,63 

salina - pós-intervenção 13,28 5,08 1 > 0,999 -6,04 32,60 

pós-salina - pré-intervenção -0,52 4,76 1 > 0,999 -18,63 17,59 

pós-salina - intervenção 23,13 4,91 1 0,001 4,47 41,79 

pós-salina - pós-intervenção 13,44 5,08 1 > 0,999 -5,88 32,76 

pré-intervenção - intervenção 23,65 4,91 1 0,001 4,99 42,31 

pré-intervenção - pós-intervenção 13,96 5,08 1 > 0,999 -5,36 33,28 

intervenção - pós-intervenção -9,69 5,19 1 > 0,999 -29,42 10,04 
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A Tabela 10 mostra valores de PIC no momento basal sem diferença 

estatística significante. No grupo 4 mL + 3 mL os valores de PIC foram 

superiores ao grupo 4 mL do momento balão 2 até o momento pré-intervenção 

(p < 0,001). Os valores de PIC do grupo 4 mL + 3 mL também superaram os 

do grupo 7 mL nos momentos balão 2 (p < 0,001) e salina (p = 0,004). Por fim, 

os valores de PIC do grupo 7 mL superaram o grupo 4 mL somente no 

momento balão 1 (p < 0,001). 

Tabela 10 - Comparações de valores de PIC dos diferentes grupos em 

cada momento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grupo/Momento Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,89 5,92 1 > 0,999 -23,41 21,63 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -1,48 5,92 1 > 0,999 -24,00 21,04 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,59 5,92 1 > 0,999 -23,11 21,93 

balão 1 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -30,42 5,92 1 < 0,001 -52,94 -7,90 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -8,44 5,92 1 > 0,999 -30,96 14,08 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL 21,98 5,92 1 0,072 -0,54 44,50 

balão 2 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -13,71 5,92 1 > 0,999 -36,23 8,81 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -50,06 5,92 1 < 0,001 -72,58 -27,54 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -36,35 5,92 1 < 0,001 -58,87 -13,83 

pré-salina 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -14,85 6,04 1 > 0,999 -37,81 8,11 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -37,77 6,16 1 < 0,001 -61,21 -14,34 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -22,93 6,05 1 0,053 -45,93 0,08 

salina 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -15,81 5,92 1 > 0,999 -38,33 6,71 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -43,15 6,20 1 < 0,001 -66,73 -19,58 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -27,34 6,20 1 0,004 -50,92 -3,77 

pós-salina 

Insuflação 4 mL -Insuflação 7 mL -16,33 5,92 1 > 0,999 -38,85 6,19 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -35,76 6,20 1 < 0,001 -59,33 -12,19 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -19,43 6,20 1 0,603 -43,00 4,15 

pré-intervenção 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -15,15 5,92 1 > 0,999 -37,67 7,37 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -31,34 6,37 1 < 0,001 -55,59 -7,09 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -16,19 6,37 1 > 0,999 -40,44 8,06 

intervenção 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL 0,33 6,04 1 > 0,999 -22,64 23,29 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -1,47 6,20 1 > 0,999 -25,04 22,11 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -1,80 6,31 1 > 0,999 -25,80 22,20 

pós-intervenção 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -6,57 6,29 1 > 0,999 -30,49 17,36 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -12,65 6,31 1 > 0,999 -36,65 11,35 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -6,08 6,45 1 > 0,999 -30,60 18,44 

Comparações múltiplas de Bonferroni 
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Os resultados das Tabelas 6 e 10 confirmam que o volume 7 mL é 

superior a 4 mL para gerar HIC neste modelo experimental. Além disso, o 

ressangramento (simulado no grupo 4 mL + 3 mL) é um fator de piora da HIC, 

levando a valores maiores de PIC em coleções de mesmo volume e 

localização. 

Também se pode observar que salina não influenciou em nenhum 

momento os valores de PIC, que se manteve estável, sem variações 

estatísticas significantes, desde o momento pré-salina até o pré-intervenção 

em todos os grupos (Tabelas 7, 8 e 9).  

Por outro lado, esvaziamento do balão, que simula cirurgia, foi o único 

método efetivo de tratamento de HIC, reduzindo os valores de PIC nos grupos 

4 mL + 3 mL e 7 mL nos momentos intervenção comparados aos momentos 

pré-intervenção (p < 0,001) (Tabela 8) e (p = 0,001) (Tabela 9). Esta redução 

foi suficiente para reduzir a PIC à patamares observados no momento basal 

(p > 0,999) (Tabelas 8 e 9).  
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5.2 Resultados da NOE 

A Tabela 11 mostra que o comportamento médio de NOE foi 

estatisticamente diferente entre os grupos ao longo dos momentos de 

avaliação (p = 0,016). Também se observa diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (p = 0,035) independente do momento de 

avaliação e entre os momentos (p < 0,001), independente do grupo. 

Tabela 11 - Valores de bainha de nervo óptico esquerdo (NOE) de acordo 

com grupos e momentos de avaliação e resultado das 

análises comparativas 

Variável/ 
Momento 

Grupo 
p 

Grupo 
p 

Momento 
p 

Interação Insuflação 
4 mL 

Insuflação 
7 mL 

Insuflação 
4 mL + 3 mL 

NOE    0,035 < 0,001 0,016 

basal       

média ± DP 0,39 ± 0,04 0,38 ± 0,04 0,41 ± 0,04    

mediana (mín.; máx.) 0,4 (0,32; 0,45) 0,38 (0,34; 0,44) 0,41 (0,36; 0,49)    

balão 1       

média ± DP 0,42 ± 0,04 0,45 ± 0,05 0,43 ± 0,04    

mediana (mín.; máx.) 0,42 (0,35; 0,48) 0,44 (0,38; 0,54) 0,43 (0,36; 0,48)    

balão 2       

média ± DP 0,42 ± 0,04 0,46 ± 0,06 0,47 ± 0,04    

mediana (mín.; máx.) 0,43 (0,34; 0,47) 0,45 (0,39; 0,59) 0,47 (0,41; 0,53)    

pré-salina       

média ± DP 0,42 ± 0,03 0,46 ± 0,04 0,46 ± 0,07    

mediana (mín.; máx.) 0,42 (0,37; 0,48) 0,45 (0,4; 0,53) 0,45 (0,36; 0,58)    

salina       

média ± DP 0,41 ± 0,04 0,45 ± 0,04 0,47 ± 0,05    

mediana (mín.; máx.) 0,42 (0,32; 0,46) 0,45 (0,39; 0,51) 0,47 (0,38; 0,54)    

pós-salina       

média ± DP 0,41 ± 0,03 0,45 ± 0,05 0,48 ± 0,06    

mediana (mín.; máx.) 0,42 (0,37; 0,46) 0,44 (0,38; 0,51) 0,46 (0,42; 0,57)    

pré-intervenção       

média ± DP 0,41 ± 0,03 0,44 ± 0,04 0,46 ± 0,05    

mediana (mín.; máx.) 0,41 (0,4; 0,4) 0,43 (0,4; 0,5) 0,44 (0,4; 0,5)    

intervenção       

média ± DP 0,4 ± 0,03 0,41 ± 0,04 0,44 ± 0,06    

mediana (mín.; máx.) 0,4 (0,35; 0,45) 0,4 (0,38; 0,47) 0,42 (0,39; 0,54)    

pós- intervenção       

média ± DP 0,4 ± 0,03 0,4 ± 0,04 0,41 ± 0,03    

mediana (mín.; máx.) 0,4 (0,34; 0,44) 0,39 (0,34; 0,46) 0,41 (0,37; 0,45)    



RESULTADOS - 77 

 

O Gráfico 2 mostra que NOE apresentou comportamento semelhante 

à PIC ao longo dos experimentos (Gráfico 1), apresentando os maiores 

valores médios no grupo 4 mL + 3 mL a partir do momento balão 2. 

Gráfico 2 - Valores médios e respectivos erros padrões da bainha do 

nervo óptico esquerdo de acordo com grupos 
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5.3 Resultados da NOD 

A Tabela 12 mostra que NOD apresentou diferença média 

estatisticamente significativa entre os grupos (p = 0,025) independente do 

momento de avaliação e entre os momentos (p < 0,001), independente do 

grupo, porém sem diferença estatística entre os grupos ao longo dos 

momentos de avaliação (p = 0,187). 

Tabela 12 - Valores de bainha de nervo óptico direito (NOD) de acordo 

com grupos e momentos de avaliação e resultado das 

análises comparativas 

Variável/ 
Momento 

Grupo 
p 

Grupo 
p 

Momento 
p 

Interação Insuflação 
4 mL 

Insuflação 
7 mL 

Insuflação 
4 mL + 3 mL 

NOE    0,025 < 0,001 0,187 

basal       

média ± DP 0,39 ± 0,04 0,39 ± 0,03 0,41 ± 0,04    

mediana (mín.; máx.) 0,39 (0,33; 0,46) 0,39 (0,35; 0,44) 0,4 (0,37; 0,49)    

balão 1       

média ± DP 0,43 ± 0,05 0,46 ± 0,04 0,44 ± 0,03    

mediana (mín.; máx.) 0,44 (0,36; 0,49) 0,45 (0,4; 0,54) 0,43 (0,4; 0,49)    

balão 2       

média ± DP 0,43 ± 0,05 0,47 ± 0,06 0,47 ± 0,08    

mediana (mín.; máx.) 0,42 (0,35; 0,52) 0,45 (0,4; 0,61) 0,49 (0,28; 0,57)    

pré-salina       

média ± DP 0,44 ± 0,03 0,47 ± 0,05 0,47 ± 0,06    

mediana (mín.; máx.) 0,44 (0,38; 0,48) 0,47 (0,39; 0,53) 0,47 (0,37; 0,56)    

salina       

média ± DP 0,41 ± 0,03 0,46 ± 0,05 0,48 ± 0,05    

mediana (mín.; máx.) 0,41 (0,35; 0,46) 0,45 (0,4; 0,53) 0,49 (0,39; 0,54)    

pós-salina       

média ± DP 0,42 ± 0,03 0,45 ± 0,05 0,49 ± 0,07    

mediana (mín.; máx.) 0,41 (0,38; 0,48) 0,46 (0,39; 0,51) 0,5 (0,39; 0,57)    

pré-intervenção       

média ± DP 0,42 ± 0,03 0,45 ± 0,04 0,5 ± 0,08    

mediana (mín.; máx.) 0,42 (0,38; 0,46) 0,45 (0,39; 0,5) 0,49 (0,4; 0,62)    

intervenção       

média ± DP 0,4 ± 0,03 0,43 ± 0,05 0,46 ± 0,08    

mediana (mín.; máx.) 0,4 (0,35; 0,46) 0,45 (0,35; 0,5) 0,42 (0,38; 0,57)    

pós- intervenção       

média ± DP 0,4 ± 0,02 0,4 ± 0,03 0,44 ± 0,07    

mediana (mín.; máx.) 0,39 (0,36; 0,43) 0,4 (0,36; 0,44) 0,42 (0,37; 0,6)    
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O Gráfico 3 mostra o comportamento dos valores médios de NOD com 

traçados similares a NOE (Gráfico 2) e PIC (Gráfico 1). 

Gráfico 3 - Valores médios e respectivos erros padrões da bainha do 

nervo óptico direito de acordo com grupos 

 

5.3 Resultados do NO médio 

A Tabela 13 mostra que mostra que o comportamento médio da média 

das bainhas do nervo óptico (NO médio) foi estatisticamente diferente entre 

os grupos ao longo dos momentos de avaliação (p = 0,049). Também pode-

se observar diferença média estatisticamente significativa entre os grupos (p 

= 0,021) independente do momento de avaliação e entre os momentos (p < 

0,001), independente do grupo.  
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Igualmente, NO médio apresentou os maiores valores no grupo 4 mL + 

3 mL a partir do momento balão 2. O grupo 4 mL apresentou os menores 

valores médios em todos os momentos. 

Tabela 13 - Valores de médios da média da bainha de nervo óptico (NO 

médio) de acordo com grupos e momentos de avaliação e 

resultado das análises comparativas 

Variável/ 
Momento 

Grupo 
p 

Grupo 
p 

Momento 
p 

Interação Insuflação 
4 mL 

Insuflação 
7 mL 

Insuflação 
4 mL + 3 mL 

NOE    0,021 < 0,001 0,049 

basal       

média ± DP 0,39 ± 0,04 0,39 ± 0,03 0,41 ± 0,04    

mediana (mín.; máx.) 0,39 (0,33; 0,45) 0,38 (0,34; 0,44) 0,4 (0,36; 0,48)    

balão 1       

média ± DP 0,43 ± 0,04 0,46 ± 0,04 0,43 ± 0,03    

mediana (mín.; máx.) 0,43 (0,36; 0,48) 0,45 (0,41; 0,54) 0,43 (0,38; 0,49)    

balão 2       

média ± DP 0,42 ± 0,05 0,47 ± 0,06 0,47 ± 0,06    

mediana (mín.; máx.) 0,43 (0,35; 0,49) 0,46 (0,41; 0,6) 0,48 (0,35; 0,55)    

pré-salina       

média ± DP 0,43 ± 0,03 0,46 ± 0,04 0,47 ± 0,06    

mediana (mín.; máx.) 0,44 (0,38; 0,47) 0,46 (0,4; 0,53) 0,46 (0,37; 0,55)    

salina       

média ± DP 0,41 ± 0,03 0,45 ± 0,04 0,48 ± 0,05    

mediana (mín.; máx.) 0,41 (0,35; 0,45) 0,45 (0,39; 0,51) 0,48 (0,39; 0,54)    

pós-salina       

média ± DP 0,41 ± 0,03 0,45 ± 0,05 0,49 ± 0,06    

mediana (mín.; máx.) 0,42 (0,37; 0,47) 0,45 (0,39; 0,51) 0,49 (0,4; 0,55)    

pré-intervenção       

média ± DP 0,41 ± 0,03 0,44 ± 0,04 0,48 ± 0,06    

mediana (mín.; máx.) 0,41 (0,37; 0,45) 0,43 (0,39; 0,5) 0,49 (0,39; 0,56)    

intervenção       

média ± DP 0,4 ± 0,03 0,42 ± 0,04 0,45 ± 0,07    

mediana (mín.; máx.) 0,39 (0,35; 0,45) 0,42 (0,36; 0,48) 0,42 (0,38; 0,54)    

pós- intervenção       

média ± DP 0,4 ± 0,02 0,4 ± 0,03 0,42 ± 0,05    

mediana (mín.; máx.) 0,39 (0,36; 0,44) 0,39 (0,37; 0,45) 0,42 (0,37; 0,52)    

EEG com distribuição marginal normal e função de ligação identidade. 
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O Gráfico 4 mostra os valores médios de NO médio de acordo com os 

grupos do estudo com traçados similares a NOD (Gráfico 3), NOE (Gráfico 2) 

e PIC (Gráfico 1). 

Gráfico 4 - Valores médios e respectivos erros padrões da média da 

bainha do nervo óptico de acordo com grupos 
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5.4 Comparações da NOE entre múltiplos momentos em cada grupo  

A Tabela 14 mostra que no grupo 4 mL NOE, assim como PIC, não 

apresentou qualquer alteração média entre os momentos de avaliação (p > 0,05). 

Tabela 14 - NOE: comparações entre os múltiplos momentos no grupo 4 

mL 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal - balão 1 -0,035 0,013 1 > 0,999 -0,084 0,014 

basal - balão 2 -0,030 0,013 1 > 0,999 -0,079 0,019 

basal - pré-salina -0,026 0,013 1 > 0,999 -0,077 0,024 

basal - salina -0,019 0,013 1 > 0,999 -0,068 0,030 

basal - pós-salina -0,024 0,013 1 > 0,999 -0,073 0,025 

basal - pré-intervenção -0,022 0,013 1 > 0,999 -0,071 0,027 

basal - intervenção -0,009 0,013 1 > 0,999 -0,058 0,040 

basal - pós-intervenção -0,008 0,013 1 > 0,999 -0,057 0,041 

balão 1 - balão 2 0,005 0,013 1 > 0,999 -0,044 0,054 

balão 1 - pré-salina 0,009 0,013 1 > 0,999 -0,041 0,060 

balão 1 - salina 0,016 0,013 1 > 0,999 -0,033 0,065 

balão 1 - pós-salina 0,012 0,013 1 > 0,999 -0,037 0,061 

balão 1 - pré-intervenção 0,013 0,013 1 > 0,999 -0,036 0,062 

balão 1 - intervenção 0,027 0,013 1 > 0,999 -0,022 0,076 

balão 1 - pós-intervenção 0,027 0,013 1 > 0,999 -0,022 0,076 

balão 2 - pré-salina 0,004 0,013 1 > 0,999 -0,046 0,055 

balão 2 - salina 0,011 0,013 1 > 0,999 -0,038 0,060 

balão 2 - pós-salina 0,007 0,013 1 > 0,999 -0,042 0,056 

balão 2 - pré-intervenção 0,008 0,013 1 > 0,999 -0,041 0,057 

balão 2 - intervenção 0,022 0,013 1 > 0,999 -0,027 0,071 

balão 2 - pós-intervenção 0,022 0,013 1 > 0,999 -0,027 0,071 

pré-salina - salina 0,007 0,013 1 > 0,999 -0,043 0,058 

pré-salina - pós-salina 0,003 0,013 1 > 0,999 -0,048 0,053 

pré-salina - pré-intervenção 0,004 0,013 1 > 0,999 -0,047 0,054 

pré-salina - intervenção 0,018 0,013 1 > 0,999 -0,033 0,068 

pré-salina - pós-intervenção 0,018 0,013 1 > 0,999 -0,033 0,068 

salina - pós-salina -0,005 0,013 1 > 0,999 -0,054 0,044 

salina - pré-intervenção -0,003 0,013 1 > 0,999 -0,052 0,046 

salina - intervenção 0,010 0,013 1 > 0,999 -0,039 0,059 

salina - pós-intervenção 0,011 0,013 1 > 0,999 -0,038 0,060 

pós-salina - pré-intervenção 0,001 0,013 1 > 0,999 -0,048 0,050 

pós-salina - intervenção 0,015 0,013 1 > 0,999 -0,034 0,064 

pós-salina - pós-intervenção 0,015 0,013 1 > 0,999 -0,034 0,064 

pré-intervenção - intervenção 0,014 0,013 1 > 0,999 -0,035 0,063 

pré-intervenção - pós-intervenção 0,014 0,013 1 > 0,999 -0,035 0,063 

intervenção - pós-intervenção 0,000 0,013 1 > 0,999 -0,049 0,049 
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A Tabela 15 mostra um aumento de NOE no grupo 4 mL + 3 mL nos 

momentos balão 2 e pós-salina em relação ao basal (p = 0,023 e p = 0,002), 

o que também foi observado na PIC. Porém, não foi observado aumento 

significativo dos valores de NOE comparados ao basal nos momentos balão 

1 (p > 0,999), pré-salina (p = 0,109), salina (p = 0,119) e pré-intervenção (p = 

0,912).  

No momento pós-intervenção observou-se redução em relação aos 

momentos balão 2 (p = 0,003), pré-salina (p = 0,011), salina (p = 0,011) e pós-

salina (p<0,001) que também foram observados na PIC.  

Por outro lado, a redução no momento intervenção em relação a balão 

1, pré-salina, salina, pós-salina e pré-intervenção (p > 0,999) não foi 

observada em NOE ao contrário de PIC. 

No momento balão 1, quando se insufla 4 mL, não foi observada 

elevação significativa de NOE (p > 0,999) semelhante à observada na PIC (p 

= 0,029) (Tabela 8). Uma interpretação possível para esse dado seria um 

atraso na elevação de NOE comparada à PIC, pois NOE se eleva no momento 

balão 2 (p = 0,023) e PIC se eleva nos momentos balão 1 (p = 0,029) (Tabela 

8) e balão 2 (p < 0,001) (Tabela 8). 
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Tabela 15 - NOE: comparações entre os múltiplos momentos no grupo 4 

mL + 3 mL 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal - balão 1 -0,016 0,013 1 > 0,999 -0,065 0,033 

basal - balão 2 -0,051 0,013 1 0,023 -0,100 -0,002 

basal - pré-salina -0,048 0,013 1 0,109 -0,099 0,003 

basal - salina -0,050 0,014 1 0,119 -0,102 0,003 

basal - pós-salina -0,063 0,014 1 0,002 -0,116 -0,011 

basal - pré-intervenção -0,042 0,014 1 0,912 -0,094 0,011 

basal - intervenção -0,023 0,014 1 > 0,999 -0,076 0,029 

basal - pós-intervenção 0,011 0,014 1 > 0,999 -0,042 0,063 

balão 1 - balão 2 -0,035 0,013 1 > 0,999 -0,084 0,014 

balão 1 - pré-salina -0,032 0,013 1 > 0,999 -0,083 0,019 

balão 1 - salina -0,034 0,014 1 > 0,999 -0,086 0,019 

balão 1 - pós-salina -0,047 0,014 1 0,219 -0,100 0,005 

balão 1 - pré-intervenção -0,026 0,014 1 > 0,999 -0,078 0,027 

balão 1 - intervenção -0,007 0,014 1 > 0,999 -0,060 0,045 

balão 1 - pós-intervenção 0,027 0,014 1 > 0,999 -0,026 0,079 

balão 2 - pré-salina 0,003 0,013 1 > 0,999 -0,047 0,054 

balão 2 - salina 0,002 0,014 1 > 0,999 -0,051 0,054 

balão 2 - pós-salina -0,012 0,014 1 > 0,999 -0,065 0,041 

balão 2 - pré-intervenção 0,010 0,014 1 > 0,999 -0,043 0,062 

balão 2 - intervenção 0,028 0,014 1 > 0,999 -0,025 0,081 

balão 2 - pós-intervenção 0,062 0,014 1 0,003 0,009 0,114 

pré-salina - salina -0,002 0,014 1 > 0,999 -0,055 0,052 

pré-salina - pós-salina -0,015 0,014 1 > 0,999 -0,069 0,038 

pré-salina - pré-intervenção 0,006 0,014 1 > 0,999 -0,047 0,060 

pré-salina - intervenção 0,025 0,014 1 > 0,999 -0,029 0,078 

pré-salina - pós-intervenção 0,059 0,014 1 0,011 0,005 0,112 

salina - pós-salina -0,014 0,014 1 > 0,999 -0,069 0,041 

salina - pré-intervenção 0,008 0,014 1 > 0,999 -0,047 0,063 

salina - intervenção 0,026 0,014 1 > 0,999 -0,029 0,081 

salina - pós-intervenção 0,060 0,014 1 0,011 0,005 0,115 

pós-salina - pré-intervenção 0,022 0,014 1 > 0,999 -0,033 0,076 

pós-salina - intervenção 0,040 0,014 1 > 0,999 -0,015 0,095 

pós-salina - pós-intervenção 0,074 0,014 1 < 0,001 0,019 0,129 

pré-intervenção - intervenção 0,018 0,014 1 > 0,999 -0,036 0,073 

pré-intervenção - pós-intervenção 0,052 0,014 1 0,103 -0,003 0,107 

intervenção - pós-intervenção 0,034 0,014 1 > 0,999 -0,021 0,089 
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A Tabela 16 mostra que no grupo 7 mL NOE apresentou elevação do 

basal a partir do momento balão 1 (p < 0,001) até o momento pré-intervenção 

(p = 0,009) assim como observado na PIC.  

Houve redução significativa no momento pós-intervenção em relação 

aos momentos balão 2 (p = 0,011) e pré-salina (p = 0,024). 

Pode-se concluir que o comportamento de NOE apresentou 

similaridades à PIC na elevação sustentada dos seus valores após insuflação 

do balão até o momento pré-intervenção e retorno aos valores basais após 

simulação de tratamento cirúrgico no momento intervenção. Este retorno aos 

valores basais se manteve até o fim dos experimentos no momento pós-

intervenção (p > 0,999).  
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Tabela 16 - NOE: comparações entre os múltiplos momentos no grupo 7 

mL 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal - balão 1 -0,069 0,013 1 < 0,001 -0,118 -0,020 

basal - balão 2 -0,078 0,013 1 < 0,001 -0,127 -0,029 

basal - pré-salina -0,075 0,013 1 < 0,001 -0,124 -0,026 

basal - salina -0,062 0,013 1 0,001 -0,111 -0,013 

basal - pós-salina -0,064 0,013 1 < 0,001 -0,113 -0,015 

basal - pré-intervenção -0,054 0,013 1 0,009 -0,103 -0,005 

basal - intervenção -0,031 0,013 1 > 0,999 -0,081 0,020 

basal - pós-intervenção -0,021 0,014 1 > 0,999 -0,073 0,032 

balão 1 - balão 2 -0,009 0,013 1 > 0,999 -0,058 0,040 

balão 1 - pré-salina -0,006 0,013 1 > 0,999 -0,055 0,043 

balão 1 - salina 0,007 0,013 1 > 0,999 -0,042 0,056 

balão 1 - pós-salina 0,005 0,013 1 > 0,999 -0,044 0,054 

balão 1 - pré-intervenção 0,015 0,013 1 > 0,999 -0,034 0,064 

balão 1 - intervenção 0,039 0,013 1 > 0,999 -0,012 0,089 

balão 1 - pós-intervenção 0,049 0,014 1 0,140 -0,004 0,101 

balão 2 - pré-salina 0,003 0,013 1 > 0,999 -0,046 0,052 

balão 2 - salina 0,016 0,013 1 > 0,999 -0,033 0,065 

balão 2 - pós-salina 0,014 0,013 1 > 0,999 -0,035 0,063 

balão 2 - pré-intervenção 0,024 0,013 1 > 0,999 -0,025 0,073 

balão 2 - intervenção 0,047 0,013 1 0,133 -0,003 0,098 

balão 2 - pós-intervenção 0,057 0,014 1 0,011 0,005 0,110 

pré-salina - salina 0,013 0,013 1 > 0,999 -0,036 0,062 

pré-salina - pós-salina 0,011 0,013 1 > 0,999 -0,038 0,060 

pré-salina - pré-intervenção 0,021 0,013 1 > 0,999 -0,028 0,070 

pré-salina - intervenção 0,045 0,013 1 0,280 -0,006 0,095 

pré-salina - pós-intervenção 0,055 0,014 1 0,024 0,002 0,107 

salina - pós-salina -0,002 0,013 1 > 0,999 -0,051 0,047 

salina - pré-intervenção 0,008 0,013 1 > 0,999 -0,041 0,057 

salina - intervenção 0,031 0,013 1 > 0,999 -0,019 0,082 

salina - pós-intervenção 0,041 0,014 1 0,925 -0,011 0,094 

pós-salina - pré-intervenção 0,010 0,013 1 > 0,999 -0,039 0,059 

pós-salina - intervenção 0,034 0,013 1 > 0,999 -0,017 0,084 

pós-salina - pós-intervenção 0,044 0,014 1 0,522 -0,009 0,096 

pré-intervenção - intervenção 0,023 0,013 1 > 0,999 -0,027 0,074 

pré-intervenção - pós-intervenção 0,033 0,014 1 > 0,999 -0,019 0,086 

intervenção - pós-intervenção 0,010 0,014 1 > 0,999 -0,043 0,064 
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5.5 Comparações da NOE entre grupos em múltiplos momentos 

A Tabela 17 mostra que em nenhum momento houve diferença média 

dos valores de NOE estatisticamente significativa entre os grupos em cada 

momento. Um resultado diferente daquele observado na PIC que apresentou 

diferenças nas comparações entre os grupos 4 mL + 3 mL e 4 mL nos 

momentos balão 2, pré-salina, salina, pós-salina, e pré-intervenção (p < 0,001) 

(Tabela 10); entre os grupos 4 mL + 3 mL e 7 mL nos momentos balão 2 e 

salina (p < 0,001) (Tabela 11); entre os grupos 4 mL e 7 mL no momento balão 

1 (p < 0,001 (Tabela 10).  

Tabela 17 - NOE: comparações entre os grupos em cada momento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo/Momento Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL 0,004 0,019 1 > 0,999 -0,070 0,078 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,026 0,019 1 > 0,999 -0,100 0,048 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,031 0,019 1 > 0,999 -0,105 0,043 

balão 1 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,030 0,019 1 > 0,999 -0,104 0,044 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,007 0,019 1 > 0,999 -0,081 0,067 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL 0,023 0,019 1 > 0,999 -0,051 0,097 

balão 2 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,043 0,019 1 > 0,999 -0,117 0,031 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,047 0,019 1 > 0,999 -0,121 0,027 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,004 0,019 1 > 0,999 -0,078 0,070 

pré-salina 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,045 0,020 1 > 0,999 -0,120 0,030 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,048 0,020 1 > 0,999 -0,124 0,028 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,003 0,020 1 > 0,999 -0,078 0,072 

salina 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,039 0,019 1 > 0,999 -0,113 0,035 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,057 0,020 1 > 0,999 -0,133 0,020 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,018 0,020 1 > 0,999 -0,095 0,058 

pós-salina 

Insuflação 4 mL -Insuflação 7 mL -0,036 0,019 1 > 0,999 -0,110 0,038 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,066 0,020 1 0,356 -0,142 0,010 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,030 0,020 1 > 0,999 -0,106 0,047 

pré-intervenção 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,027 0,019 1 > 0,999 -0,101 0,047 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,046 0,020 1 > 0,999 -0,122 0,031 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,018 0,020 1 > 0,999 -0,095 0,058 

intervenção 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,018 0,020 1 > 0,999 -0,093 0,057 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,041 0,020 1 > 0,999 -0,117 0,035 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,023 0,020 1 > 0,999 -0,100 0,054 

pós-intervenção 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,008 0,020 1 > 0,999 -0,084 0,068 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,008 0,020 1 > 0,999 -0,084 0,069 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL 0,001 0,021 1 > 0,999 -0,078 0,079 

Comparações múltiplas de Bonferroni 
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5.6 Comparações da NOD em múltiplos momentos e grupos 

A Tabela 18 mostra que NOD apresentou valores em média superiores 

no grupo 4 mL + 3 mL comparado ao grupo 4 mL independente do momento 

de avaliação (p = 0,024), achado compatível com a PIC nos momentos balão 

2, pré-salina, salina, pós-salina e pré-intervenção (p < 0,001) (Tabela 10). 

Na comparação entre os diferentes momentos foi observado aumento 

de NOD em relação ao basal do momento balão 1 (p < 0,001) até o momento 

intervenção (p = 0,016). Valores de NOD retornando aos patamares basais só 

foi observado a partir do momento pós-intervenção (p > 0,999). 

NOD apresentou comportamento semelhante ao da PIC nos grupos em 

que se obteve HIC (4 mL + 3 mL e 7 mL) apresentando elevação sustentada 

nos momentos em que o balão estava insuflado. Porém, NOD levou 30 

minutos a mais do que PIC para reduzir os valores até os níveis basais. 

Manteve valores superiores aos basais no momento intervenção (p = 0,016) 

reduzindo apenas no momento pós-intervenção (p > 0,999).  

Esse tempo maior de valores elevados em relação ao basal pode 

sinalizar uma congruência na detecção de elevações e atraso na detecção de 

reduções na PIC. 
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Tabela 18 - NOD múltiplas comparações entre grupos e momentos 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,031 0,017 1 0,196 -0,071 0,009 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,045 0,017 1 0,024 -0,085 -0,004 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,014 0,017 1 > 0,999 -0,054 0,027 

basal - balão 1 -0,044 0,009 1 < 0,001 -0,073 -0,016 

basal - balão 2 -0,058 0,009 1 < 0,001 -0,086 -0,030 

basal - pré-salina -0,061 0,009 1 < 0,001 -0,090 -0,032 

basal - salina -0,053 0,009 1 < 0,001 -0,082 -0,024 

basal - pós-salina -0,053 0,009 1 < 0,001 -0,083 -0,024 

basal - pré-intervenção -0,056 0,009 1 < 0,001 -0,085 -0,027 

basal - intervenção -0,032 0,009 1 0,016 -0,062 -0,003 

basal - pós-intervenção -0,014 0,009 1 > 0,999 -0,044 0,016 

balão 1 - balão 2 -0,014 0,009 1 > 0,999 -0,042 0,015 

balão 1 - pré-salina -0,017 0,009 1 > 0,999 -0,046 0,012 

balão 1 - salina -0,009 0,009 1 > 0,999 -0,038 0,021 

balão 1 - pós-salina -0,009 0,009 1 > 0,999 -0,038 0,020 

balão 1 - pré-intervenção -0,012 0,009 1 > 0,999 -0,041 0,017 

balão 1 - intervenção 0,012 0,009 1 > 0,999 -0,017 0,042 

balão 1 - pós-intervenção 0,031 0,009 1 0,036 0,001 0,060 

balão 2 - pré-salina -0,003 0,009 1 > 0,999 -0,032 0,026 

balão 2 - salina 0,005 0,009 1 > 0,999 -0,024 0,034 

balão 2 - pós-salina 0,005 0,009 1 > 0,999 -0,024 0,034 

balão 2 - pré-intervenção 0,002 0,009 1 > 0,999 -0,027 0,031 

balão 2 - intervenção 0,026 0,009 1 0,172 -0,003 0,055 

balão 2 - pós-intervenção 0,044 0,009 1 < 0,001 0,015 0,074 

pré-salina - salina 0,008 0,009 1 > 0,999 -0,021 0,038 

pré-salina - pós-salina 0,008 0,009 1 > 0,999 -0,022 0,037 

pré-salina - pré-intervenção 0,005 0,009 1 > 0,999 -0,025 0,034 

pré-salina - intervenção 0,029 0,009 1 0,072 -0,001 0,059 

pré-salina - pós-intervenção 0,047 0,009 1 < 0,001 0,017 0,077 

salina - pós-salina -0,001 0,009 1 > 0,999 -0,030 0,029 

salina - pré-intervenção -0,003 0,009 1 > 0,999 -0,033 0,026 

salina - intervenção 0,021 0,009 1 0,941 -0,009 0,050 

salina - pós-intervenção 0,039 0,009 1 0,001 0,009 0,069 

pós-salina - pré-intervenção -0,003 0,009 1 > 0,999 -0,032 0,027 

pós-salina - intervenção 0,021 0,009 1 0,813 -0,009 0,051 

pós-salina - pós-intervenção 0,040 0,009 1 0,001 0,009 0,070 

pré-intervenção - intervenção 0,024 0,009 1 0,347 -0,006 0,054 

pré-intervenção - pós-intervenção 0,042 0,009 1 < 0,001 0,012 0,073 

intervenção - pós-intervenção 0,018 0,009 1 > 0,999 -0,012 0,049 
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5.7 Comparações da NO médio entre múltiplos momentos em cada 

grupo 

A Tabela 19 mostra que no grupo 4 mL NO médio não apresentou 

qualquer alteração média entre os momentos de avaliação (p > 0,05), igual ao 

observado na PIC. 

Tabela 19 - NO médio: comparações entre os múltiplos momentos no 

grupo 4 mL 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal - balão 1 -0,038 0,013 1 > 0,999 -0,087 0,012 

basal - balão 2 -0,034 0,013 1 > 0,999 -0,084 0,016 

basal - pré-salina -0,035 0,013 1 > 0,999 -0,087 0,016 

basal - salina -0,020 0,013 1 > 0,999 -0,070 0,029 

basal - pós-salina -0,027 0,013 1 > 0,999 -0,076 0,023 

basal - pré-intervenção -0,026 0,013 1 > 0,999 -0,076 0,023 

basal - intervenção -0,011 0,013 1 > 0,999 -0,060 0,039 

basal - pós-intervenção -0,008 0,013 1 > 0,999 -0,058 0,042 

balão 1 - balão 2 0,004 0,013 1 > 0,999 -0,046 0,053 

balão 1 - pré-salina 0,002 0,013 1 > 0,999 -0,049 0,053 

balão 1 - salina 0,017 0,013 1 > 0,999 -0,032 0,067 

balão 1 - pós-salina 0,011 0,013 1 > 0,999 -0,039 0,060 

balão 1 - pré-intervenção 0,011 0,013 1 > 0,999 -0,038 0,061 

balão 1 - intervenção 0,027 0,013 1 > 0,999 -0,023 0,076 

balão 1 - pós-intervenção 0,030 0,013 1 > 0,999 -0,020 0,079 

balão 2 - pré-salina -0,001 0,013 1 > 0,999 -0,053 0,050 

balão 2 - salina 0,014 0,013 1 > 0,999 -0,036 0,063 

balão 2 - pós-salina 0,007 0,013 1 > 0,999 -0,042 0,057 

balão 2 - pré-intervenção 0,008 0,013 1 > 0,999 -0,042 0,057 

balão 2 - intervenção 0,023 0,013 1 > 0,999 -0,026 0,073 

balão 2 - pós-intervenção 0,026 0,013 1 > 0,999 -0,024 0,076 

pré-salina - salina 0,015 0,013 1 > 0,999 -0,036 0,066 

pré-salina - pós-salina 0,009 0,013 1 > 0,999 -0,042 0,060 

pré-salina - pré-intervenção 0,009 0,013 1 > 0,999 -0,042 0,060 

pré-salina - intervenção 0,025 0,013 1 > 0,999 -0,027 0,076 

pré-salina - pós-intervenção 0,027 0,013 1 > 0,999 -0,024 0,079 

salina - pós-salina -0,006 0,013 1 > 0,999 -0,056 0,043 

salina - pré-intervenção -0,006 0,013 1 > 0,999 -0,056 0,044 

salina - intervenção 0,010 0,013 1 > 0,999 -0,040 0,059 

salina - pós-intervenção 0,012 0,013 1 > 0,999 -0,037 0,062 

pós-salina - pré-intervenção 0,000 0,013 1 > 0,999 -0,049 0,050 

pós-salina - intervenção 0,016 0,013 1 > 0,999 -0,034 0,065 

pós-salina - pós-intervenção 0,019 0,013 1 > 0,999 -0,031 0,068 

pré-intervenção - intervenção 0,016 0,013 1 > 0,999 -0,034 0,065 

pré-intervenção - pós-intervenção 0,018 0,013 1 > 0,999 -0,031 0,068 

intervenção - pós-intervenção 0,003 0,013 1 > 0,999 -0,047 0,052 
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A Tabela 20 mostra um aumento de NO médio em relação ao basal a 

partir do momento balão 2 (p = 0,007) até o pré-intervenção (p = 0,007). No 

momento pós-intervenção foi observada redução significativa em relação aos 

momentos pós-salina (p = 0,007), e pré-intervenção (p = 0,05). PIC 

apresentou diferenças estatísticas significantes entre os mesmos momentos. 
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Tabela 20 - NO médio: comparações entre os múltiplos momentos no 

grupo 4 mL + 3 mL 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal - balão 1 -0,021 0,013 1 > 0,999 -0,070 0,029 

basal - balão 2 -0,056 0,013 1 0,007 -0,105 -0,006 

basal - pré-salina -0,056 0,013 1 0,011 -0,108 -0,005 

basal - salina -0,058 0,014 1 0,014 -0,111 -0,004 

basal - pós-salina -0,067 0,014 1 0,001 -0,120 -0,014 

basal - pré-intervenção -0,060 0,014 1 0,007 -0,113 -0,007 

basal - intervenção -0,030 0,014 1 > 0,999 -0,083 0,023 

basal - pós-intervenção -0,005 0,014 1 > 0,999 -0,058 0,049 

balão 1 - balão 2 -0,035 0,013 1 > 0,999 -0,085 0,015 

balão 1 - pré-salina -0,036 0,013 1 > 0,999 -0,087 0,016 

balão 1 - salina -0,037 0,014 1 > 0,999 -0,090 0,016 

balão 1 - pós-salina -0,046 0,014 1 0,333 -0,100 0,007 

balão 1 - pré-intervenção -0,039 0,014 1 > 0,999 -0,093 0,014 

balão 1 - intervenção -0,010 0,014 1 > 0,999 -0,063 0,044 

balão 1 - pós-intervenção 0,016 0,014 1 > 0,999 -0,037 0,069 

balão 2 - pré-salina -0,001 0,013 1 > 0,999 -0,052 0,051 

balão 2 - salina -0,002 0,014 1 > 0,999 -0,055 0,051 

balão 2 - pós-salina -0,011 0,014 1 > 0,999 -0,065 0,042 

balão 2 - pré-intervenção -0,004 0,014 1 > 0,999 -0,058 0,049 

balão 2 - intervenção 0,025 0,014 1 > 0,999 -0,028 0,079 

balão 2 - pós-intervenção 0,051 0,014 1 0,093 -0,002 0,104 

pré-salina - salina -0,001 0,014 1 > 0,999 -0,056 0,053 

pré-salina - pós-salina -0,011 0,014 1 > 0,999 -0,065 0,044 

pré-salina - pré-intervenção -0,004 0,014 1 > 0,999 -0,058 0,051 

pré-salina - intervenção 0,026 0,014 1 > 0,999 -0,028 0,080 

pré-salina - pós-intervenção 0,052 0,014 1 0,099 -0,003 0,106 

salina - pós-salina -0,009 0,015 1 > 0,999 -0,065 0,046 

salina - pré-intervenção -0,002 0,015 1 > 0,999 -0,058 0,053 

salina - intervenção 0,028 0,015 1 > 0,999 -0,028 0,083 

salina - pós-intervenção 0,053 0,015 1 0,093 -0,002 0,109 

pós-salina - pré-intervenção 0,007 0,015 1 > 0,999 -0,049 0,062 

pós-salina - intervenção 0,037 0,015 1 > 0,999 -0,019 0,092 

pós-salina - pós-intervenção 0,062 0,015 1 0,007 0,007 0,118 

pré-intervenção - intervenção 0,030 0,015 1 > 0,999 -0,026 0,085 

pré-intervenção - pós-intervenção 0,055 0,015 1 0,050 0,000 0,111 

intervenção - pós-intervenção 0,026 0,015 1 > 0,999 -0,030 0,081 
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A Tabela 21 mostra que no grupo 7 mL NO médio apresentou elevação 

estatística significante comparado ao basal a partir do momento balão 1 

(p<0,001) até o pré-intervenção (p = 0,004) e reduziu dos momentos balão 2 

(p = 0,006) e pré-salina (p = 0,014) para o momento pós-intervenção. 

Comportamento muito semelhante a NOE em relação a diferenças 

estatisticamente significativas entre momentos no mesmo grupo. Também 

apresentou semelhanças com o comportamento da PIC na elevação 

sustentada após insuflação do balão em relação ao momento basal.  
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Tabela 21 - NO médio: comparações entre os múltiplos momentos no 

grupo 7 mL 

Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal - balão 1 -0,069 0,013 1 < 0,001 -0,119 -0,019 

basal - balão 2 -0,078 0,013 1 < 0,001 -0,127 -0,028 

basal - pré-salina -0,075 0,013 1 < 0,001 -0,124 -0,025 

basal - salina -0,067 0,013 1 < 0,001 -0,116 -0,017 

basal - pós-salina -0,062 0,013 1 0,001 -0,112 -0,013 

basal - pré-intervenção -0,057 0,013 1 0,004 -0,107 -0,008 

basal - intervenção -0,039 0,013 1 > 0,999 -0,090 0,012 

basal - pós-intervenção -0,018 0,014 1 > 0,999 -0,071 0,035 

balão 1 - balão 2 -0,009 0,013 1 > 0,999 -0,058 0,041 

balão 1 - pré-salina -0,006 0,013 1 > 0,999 -0,055 0,044 

balão 1 - salina 0,002 0,013 1 > 0,999 -0,047 0,052 

balão 1 - pós-salina 0,007 0,013 1 > 0,999 -0,043 0,056 

balão 1 - pré-intervenção 0,012 0,013 1 > 0,999 -0,038 0,061 

balão 1 - intervenção 0,030 0,013 1 > 0,999 -0,021 0,081 

balão 1 - pós-intervenção 0,051 0,014 1 0,078 -0,002 0,104 

balão 2 - pré-salina 0,003 0,013 1 > 0,999 -0,047 0,052 

balão 2 - salina 0,011 0,013 1 > 0,999 -0,039 0,060 

balão 2 - pós-salina 0,015 0,013 1 > 0,999 -0,034 0,065 

balão 2 - pré-intervenção 0,020 0,013 1 > 0,999 -0,029 0,070 

balão 2 - intervenção 0,039 0,013 1 > 0,999 -0,012 0,090 

balão 2 - pós-intervenção 0,060 0,014 1 0,006 0,007 0,113 

pré-salina - salina 0,008 0,013 1 > 0,999 -0,042 0,058 

pré-salina - pós-salina 0,012 0,013 1 > 0,999 -0,037 0,062 

pré-salina - pré-intervenção 0,018 0,013 1 > 0,999 -0,032 0,067 

pré-salina - intervenção 0,036 0,013 1 > 0,999 -0,015 0,087 

pré-salina - pós-intervenção 0,057 0,014 1 0,014 0,004 0,110 

salina - pós-salina 0,004 0,013 1 > 0,999 -0,045 0,054 

salina - pré-intervenção 0,010 0,013 1 > 0,999 -0,040 0,059 

salina - intervenção 0,028 0,013 1 > 0,999 -0,023 0,079 

salina - pós-intervenção 0,049 0,014 1 0,149 -0,004 0,102 

pós-salina - pré-intervenção 0,005 0,013 1 > 0,999 -0,044 0,055 

pós-salina - intervenção 0,024 0,013 1 > 0,999 -0,028 0,075 

pós-salina - pós-intervenção 0,045 0,014 1 0,460 -0,008 0,098 

pré-intervenção - intervenção 0,018 0,013 1 > 0,999 -0,033 0,070 

pré-intervenção - pós-intervenção 0,040 0,014 1 > 0,999 -0,013 0,093 

intervenção - pós-intervenção 0,021 0,014 1 > 0,999 -0,033 0,075 
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5.8 Comparações do NO médio entre grupos em múltiplos momentos 

A Tabela 22 mostra que em nenhum momento houve diferença média 

dos valores de NO médio estatisticamente significativa entre os grupos em 

cada momento. Um resultado semelhante ao obtido nos valores de NOE. 

Tabela 22 - NO médio: comparações entre os grupos em cada momento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Grupo/Momento Comparação 
Diferença 

média 
Erro 

padrão 
gl p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

basal 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL 0,001 0,020 1 > 0,999 -0,074 0,075 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,025 0,020 1 > 0,999 -0,099 0,050 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,025 0,020 1 > 0,999 -0,100 0,049 

balão 1 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,031 0,020 1 > 0,999 -0,106 0,044 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,008 0,020 1 > 0,999 -0,082 0,067 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL 0,023 0,020 1 > 0,999 -0,051 0,098 

balão 2 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,043 0,020 1 > 0,999 -0,118 0,032 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,046 0,020 1 > 0,999 -0,121 0,028 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,003 0,020 1 > 0,999 -0,078 0,071 

pré-salina 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,039 0,020 1 > 0,999 -0,114 0,037 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,046 0,020 1 > 0,999 -0,122 0,031 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,007 0,020 1 > 0,999 -0,083 0,069 

salina 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,046 0,020 1 > 0,999 -0,120 0,029 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,062 0,020 1 0,789 -0,139 0,015 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,016 0,020 1 > 0,999 -0,093 0,061 

pós-salina 

Insuflação 4 mL -Insuflação 7 mL -0,035 0,020 1 > 0,999 -0,110 0,039 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,065 0,020 1 0,490 -0,142 0,012 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,030 0,020 1 > 0,999 -0,107 0,048 

pré-intervenção 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,030 0,020 1 > 0,999 -0,105 0,044 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,058 0,020 1 > 0,999 -0,135 0,019 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,028 0,020 1 > 0,999 -0,105 0,049 

intervenção 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,028 0,020 1 > 0,999 -0,103 0,048 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,044 0,020 1 > 0,999 -0,121 0,033 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,017 0,021 1 > 0,999 -0,095 0,062 

pós-intervenção 

Insuflação 4 mL - Insuflação 7 mL -0,009 0,020 1 > 0,999 -0,086 0,068 

Insuflação 4 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,021 0,020 1 > 0,999 -0,098 0,056 

Insuflação 7 mL - Insuflação 4 mL + 3 mL -0,012 0,021 1 > 0,999 -0,091 0,067 

Comparações múltiplas de Bonferroni 
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5.9 Correlação de NOE, NOD e NO médio com PIC 

A Tabela 23 mostra que tanto NOE, NOD e NO médio foram 

estatisticamente significativos para predizer o valor de PIC. Porém o critério 

de melhor ajuste dos modelos apresentou menor valor para o modelo com NO 

médio, sendo este modelo melhor ajustado para explicar a PIC. A PIC pode 

ser predita usando a função linear: 

PIC = -80,5 + 238,2 x NO médio 

Tabela 23 - Modelos de predição de PIC com uso de NOE, NOD e NO 

médio 

Fator Coeficiente 
Erro 

padrão 
Estatística de 
teste (Wald) 

gl p CCQV 

Intercepto -79,8 11,7 46,66 1 < 0,001 
88402 

NOE 239,0 26,7 79,87 1 < 0,001 

Intercepto -63,5 10,9 34,19 1 < 0,001 
87898 

NOD 196,9 24,3 65,50 1 < 0,001 

Intercepto -80,5 11,6 47,80 1 < 0,001 
86207 

NO médio 238,2 26,4 81,37 1 < 0,001 

gl: Graus de liberdade; CCQV: Crítério corrigido de quasi-verossimilhança, quanto menor melhor. 

Os Gráficos 5, 6 e 7 apresentam os diagramas de dispersão de PIC em 

função de NOE, NOD e NO médio e as respectivas funções lineares para 

predizer PIC 
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Gráfico 5 - Diagrama de dispersão da PIC em função de NOE e linha de 

tendência 

 

Gráfico 6 - Diagrama de dispersão da PIC em função de NOD e linha de 

tendência 
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Gráfico 7 - Diagrama de dispersão da PIC em função de NO médio e 

linha de tendência 

 

 
 
 



 

 

 

6 DISCUSSÃO 
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6.1 Modelos Experimentais de Hipertensão Intracraniana e Hematomas 

Cerebrais 

Modelos experimentais de hematomas cerebrais estão disponíveis 

desde a década de 1960. Inicialmente utilizava-se a injeção de sangue 

autólogo diretamente no cérebro, uma técnica simples e eficaz para a 

produção de hematoma parenquimatoso cerebral. Em animais de maior porte 

como cães, gatos, suínos e macacos a injeção era realizada no lobo frontal 

(Sussman et al., 1974; Takasugi et al., 1985; Wagner et al., 1998). Já em 

animais de menor porte (ratos e camundongos) o sítio de escolha era o núcleo 

caudado (Xi et al., 1998; Hua et al., 2000; Xi et al., 2001; Belayev et al., 2003; 

Nakamura et al., 2003). Estes modelos permitiram extrapolar os dados obtidos 

em animais para seres humanos num contexto mais próximo da prática clínica 

do que os modelos que simulavam mecanismos de trauma. 

Wagner et al. (1998) desenvolveram um modelo de hemorragia lobar em 

suínos, onde 1,7 mL de sangue arterial autólogo era lentamente injetado na 

substância branca frontal usando uma bomba de infusão. A injeção lenta reduzia 

a probabilidade de ruptura ventricular ou vazamento de sangue ao longo do 

trajeto da agulha. Em comparação com infusões rápidas em altas pressões, este 

método parece ser mais fidedigno aos hematomas profundos em humanos, onde 

o sangramento geralmente se origina a partir de pequenas artérias 
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intraparenquimatosas. Os modelos suínos de HIC com infusão autóloga têm sido 

utilizados para investigar PIC, fluxo sanguíneo cerebral, edema cerebral, 

metabolismo encefálico, fatores de transcrição e expressão gênica para ativação 

inflamatória (Wagner et al. 1998), lise de coágulos induzida pelo ativador de 

plasminogênio tecidual (tPA), efeitos de lesão cerebral induzida na inibição da 

hemoxigenase e agentes quelantes de ferro com deferoxamina. Contudo, 

enquanto o uso de sangue autólogo permite a avaliação dos efeitos bioquímicos 

do sangue sobre os neurônios, não permite avaliar de forma simples e direta os 

efeitos de uma eventual cirurgia para exérese do hematoma.  

O advento da utilização de balão no parênquima cerebral (Sinar et al., 

1987) ao invés de sangue injetado na massa cinzenta dos gânglios basais 

como descrito por Shi et al. (2010), permitiu volumes de hematoma mais 

reprodutíveis e uniformes, além de tornar possível a simulação do tratamento 

cirúrgico com esvaziamento do balão.  

A vantagem do modelo de balão, é imitar o efeito de massa do 

hematoma de forma similar aos hematomas agudos no ser humano. A 

desvantagem é não conseguiu reproduzir os potenciais efeitos bioquímicos e 

celulares da presença de sangue e substâncias decorrentes da formação de 

coágulos.  

O modelo de hipertensão intracraniana escolhido para os experimentos 

deste estudo foi descrito por Andrade et al. em 2013 e aprimorado por Paiva 

em 2014. Algumas particularidades o tornam um bom modelo animal para 

estudos de hipertensão intracraniana e hematoma cerebral: giros corticais e 

substância branca bem desenvolvida em suínos mais semelhantes ao cérebro 
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humano, possibilidade de usar volumes intracranianos 20 a 30 vezes maiores 

comparados aos modelos murinos, estado de saúde uniforme nesta idade e 

peso com custo relativamente baixo, possibilidade de simular 

ressangramentos, reversibilidade da lesão permitindo simular tratamento 

cirúrgico.  

No presente modelo experimental foi utilizada uma simulação de 

ressangramento precoce com reexpansão. Como o hematoma cerebral é uma 

lesão dinâmica, pode haver ressangramentos, inundações súbitas 

ventriculares e piora do edema cerebral, com consequente elevação da PIC 

tornando necessário o desenvolvimento de técnicas para acompanhamento 

da evolução deste hematoma e do comportamento do encéfalo frente a 

mudanças, tanto do ponto de vista anatômico quanto funcional. A realização 

de TC de crânio seriadas é uma opção para monitorar o aumento do volume 

do hematoma. Porém, o transporte à sala de exame de um doente crítico é 

dificultoso, quando não arriscado. Além disso, TC é um exame estático. A 

monitoração contínua da PIC através de um cateter intraventricular, 

intraparenquimatoso ou epidural é uma opção, apesar de controversa, que 

mostra variações dinâmicas e instantâneas da PIC, o que permite ao 

neurointensivista tomar decisões imediatas. O ressangramento e a expansão 

de hematomas cerebrais com elevação subsequente da PIC são verificados 

tanto em lesões traumáticas quanto em hematomas espontâneos e ocorre em 

cerca de um terço dos pacientes. Brott et al. (1997), em um estudo em 103 

pacientes com hematomas intracranianos, observou que 38% dos pacientes 

experimentaram uma expansão do hematoma nas primeiras horas. A 
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expansão do hematoma resulta em elevação da PIC, desvio das estruturas da 

linha média, comprometimento dos mecanismos de autorregulação cerebral, 

acelerando, desta forma, a piora neurológica (Broderick et al., 1990). Há sinais 

radiológicos na angiografia por tomografia computadorizada com 

extravasamento de contraste altamente correlacionado com a expansão do 

hematoma (Hallevi et al., 2010), que ocorre principalmente nas primeiras 24 

horas (Brott et al., 1997). Há ensaios clínicos em curso focados na redução 

de pressão arterial controlada em pacientes com hematomas cerebrais, 

buscando evitar a expansão dos hematomas e minimizar as lesões cerebrais 

induzidas pela hipertensão intracraniana (Anderson et al. 2004). Contudo não 

há estudos que analisem os efeitos da expansão do hematoma diretamente 

sobre o comportamento da pressão intracraniana.  

6.2 Solução Salina Hipertônica 

O uso de soluções osmóticas para redução da PIC e tratamento de 

edema cerebral remonta à década de 1950 (Javid e Settlage, 1956). Diversos 

agentes foram testados, incluindo ureia, glicerol e sorbitol (Hemmer, 1961; 

Cantore, 1964). Na prática clínica atual, duas soluções prevalecem: manitol e 

salina hipertônica (Hinson et al., 2013). Salina é utilizada em muitas 

concentrações diferentes, normalmente de 2%, 3%, 5%, 7,5%, ou 23,4% por 

infusão contínua ou em bolus (Vialet et al., 2003; Koenig et al., 2008, 

Nakagawa et al., 2012). Kamel et al., em metanálise de 2011, sugeriram que 

a salina equiosmolar (3%) pode ser mais eficaz do que o manitol para controlar 

os aumentos agudos da PIC. Zornow (1996) descreveu o efeito da solução 
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salina hipertônica a 3,2% num modelo de coelho de lesão cerebral criogênica. 

Ele relatou efeitos agudos de redução da pressão com aumento tardio 

contínuo da PIC. Já Qureshi et al. (1999), descreveram que não há nenhum 

efeito benéfico da solução salina hipertônica a 3% na melhora do fluxo 

sanguíneo cerebral regional ou em índices do metabolismo cerebral em um 

modelo de hipertensão intracraniana em cães. A solução salina utilizada neste 

experimento foi uma solução de NaCl a 3%, e o cálculo para infusão foi de 5,3 

mL/kg, seguindo o modelo descrito por Paiva em 2014. Nos experimentos 

deste estudo, salina não influenciou a PIC em nenhum dos grupos estudados. 

A comparação da PIC do momento pré-salina (imediatamente antes da 

infusão) com os momentos salina (imediatamente após a infusão), pós-salina 

(30 minutos após a infusão) e pré-intervenção (60 minutos após a infusão) 

não mostrou diferença estatística significativa em nenhum dos grupos.  

Embora o uso de salina seja amplamente divulgado, não há protocolo 

definitivo para sua utilização. Tem sido sugerido como uma opção de 

tratamento em diferentes estudos e diretrizes, mas não há consenso claro 

sobre as especificidades do seu uso (White et al., 2006; Thongrong et al., 

2014). Não foi identificada eficácia em nenhum dos três grupos para controle 

da PIC com a estratégia de infusão em bolus por bomba.  

Há indicativos de que o uso de salina em concentrações maiores de 

cloreto de sódio (23,4% de NaCl a 0,7 mL/kg) possa ser uma estratégia mais 

adequada. Kerwin et al. (2009) analisaram retrospectivamente 22 pacientes 

com TCE que receberam manitol (15 g a 75 g) ou 30 mL de NaCl 23,4% para 

controle de PIC > 20 sustentada por mais de 5 minutos. Os pesquisadores 
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observaram queda de PIC maior no grupo que recebeu solução salina em 

comparação com aquele que recebeu manitol. Infelizmente, os autores não 

explicam como a dose aplicada de manitol foi determinada, isto é, um 

protocolo baseado no peso, o que limita a análise e comparação dos 

resultados. Além disso salina 23,4%, requer infusão em cateter venoso 

central, dificultando ainda mais a logística e reprodutibilidade dos resultados. 

No presente estudo foi analisada apenas a fase aguda dos efeitos da 

salina e não foram identificadas complicações imediatas. Contudo, existem 

numerosos efeitos adversos teóricos associados com o uso de salina, mas 

que não parecem ser de grande relevância clínica. Distúrbios eletrolíticos são 

um dos achados mais observados, especificamente hipernatremia e um 

estado hiperosmolar associado. O significado desses achados ainda está para 

ser claramente definido como a salina exerce seus efeitos sobre a redução da 

PIC em pacientes que são hipernatrêmicos e com condições hiperosmolares. 

Uma preocupação associada com hipernatremia é mielinólise pontina central. 

A insuficiência renal aguda também é uma preocupação potencial. Este é um 

efeito adverso conhecido da terapia com manitol, mas a importância não é 

bem compreendida para a salina. Também foi demonstrado que a solução 

salina hipertônica pode ser eficaz quando utilizada em pacientes com 

insuficiência renal.  

Outros efeitos adversos potenciais incluem aumentos rebote da PIC. 

Todavia, assim como não foi observada redução da PIC após salina, também 

não foi observada elevação rebote em nenhum dos grupos estudados no 

experimento. 
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6.3 Ultrassom da Bainha do Nervo Óptico  

Mesmo sem nível de evidência grau I a monitorização invasiva de 

PIC permanece como recomendação padrão na condução de pacientes 

com suspeita de HIC (Levitt et al., 2013). Pacientes com TCE grave e TC 

crânio anormal (contusões, hematomas, edema, herniação, compressão de 

cisternas basais) têm indicação de monitorização da PIC (Brain Trauma 

Foundation et al., 2007). Da mesma forma, a Brain Trauma Foundation 

recomendou monitorização invasiva de PIC no tratamento de pacientes 

com traumatismo craniano grave (Carney et al., 2017), contrariando o 

“Benchmark evidence from south american trials: treatment of intracranial 

pressure’ trial or the BEST:TRIP” (Chesnut et al., 2012), que concluiu que 

o manejo baseado na monitorização invasiva da pressão intracraniana não 

era superior ao tratamento clínico agressivo com base apenas em exame 

clínico e de imagem.  

Ultrassom da bainha do nervo óptico pode ser um valioso 

complemento para a técnica invasiva padrão ouro. O potencial benefício 

inclui o uso em atendimento pré-hospitalar, em serviço de atenção primária 

ou secundária precedendo avaliação neurocirúrgica ou mesmo em hospital 

terciário quando a estimativa indireta de PIC pode levar a modificação da 

conduta. 

Atualmente, uma unidade neurocirúrgica que recebe solicitações de 

avaliação de pacientes referenciados, recebe informações que incluem 

nível de consciência (Glasgow coma scale), sinais vitais e eventualmente 

exames de imagem. O UBNO poderia mudar dramaticamente a condução 
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destes casos descartando ou confirmando HIC, permitindo uma triagem 

melhor dos pacientes à distância e definindo prioridades com maior 

precisão e segurança. Uma estimativa do valor da pressão intracraniana 

obtida a partir da medição à beira do leito da bainha do nervo óptico seria 

muito útil para apoiar esta tomada de decisão. 

Além disso, UBNO tem ainda a vantagem de baixo custo comparado 

com outros métodos de imagem utilizados na avaliação da PIC (tomografia 

computadorizada e ressonância nuclear megnética), possibilidade de ser 

realizado à beira do leito dispensando o transporte de pacientes críticos e 

curva de aprendizado rápida (Ballantyne et al., 2002). 

Um dos objetivos deste estudo foi avaliar a capacidade do UBNO de 

diagnosticar HIC comparada com o padrão-outro, a monitorização invasiva 

da PIC. Os resultados obtidos confirmam os achados em outros estudos e 

mostram que UBNO pode predizer HIC com segurança e portanto 

desempenhar todos os papéis descritos acima. 

O presente estudo foi realizado de forma simultânea aos 

experimentos de Azevedo (2018), que obteve medidas de UBNO em 118 

suínos com as mesmas características dos animais deste estudo em seu 

momento basal: suínos híbridos das raças Landrace, Duroc e Pietrain com 

aproximadamente 20 kg, sob anestesia geral, devidamente assistidos com 

monitoração ventilatória e hemodinâmica, sem hipertensão intracraniana. 

A Tabela 24 mostra que as medidas não apresentaram diferença estatística 

significante, o que reforça a qualidade das medidas do presente estudo. 
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Tabela 24 - Descrição de NO médio no momento basal para o estudo 

atual e estudo sem HIC citado e resultado da comparação de 

valores 

Variável 
Estudo atual 

(N = 30) 
Estudo sem HIC 

(N =85) 
p 

NO médio   0,322 

média ± DP 0,396 ± 0,038 0,387 ± 0,046  

mediana (mín.; máx.) 0,400 (0,330; 0,480) 0,393 (0,280; 0,510)  

Teste t-Student. 
DP: desvio padrão; NO: nervo óptico. 

O aumento do diâmetro da bainha do nervo óptico pode ser comparado 

com o papiledema (edema do disco óptico). Mas ao contrário do papiledema, 

a expansão da bainha do nervo óptico ocorre segundos após um aumento 

agudo da PIC. 

Ultrassom da bainha do nervo óotico tem sido utilizado para quantificar 

variações na bainha do nervo óptico e assim detectar elevações de PIC. 

Diversos autores demonstraram correlação entre aumentos milimétricos na 

bainha do nervo óptico e HIC (Geeraerts et al., 2008a). Dubourg et al. 

iniciaram, em 2013, uma metanálise de estudos envolvendo comparação de 

valores de UBNO e cateter de PIC com validação dos dados individuais dos 

pacientes por QUADAS/2. O objetivo daquela metanálise era obter um valor 

preciso de UBNO para detecção de HIC. Consideraram o uso clínico do UBNO 

apenas para fins de rastreio, jamais como um potencial substituto para a 

monitorização invasiva da PIC (Geeraerts et al., 2008a; Kimberly et al., 2008; 

Raboel et al., 2012; Kristiansson et al., 2013; Dubourg et al., 2013). Isto se 

deve ao fato de que muitos dos modelos permitiam apenas um diagnóstico 

qualitativo e não quantitativo de HIC. Fatores limitantes desses modelos foram 

a comparação de UBNO com exames de imagem e punção lombar com 
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manometria (Amini et al., 2013). Mesmo quando comparados com cateter de 

PIC, a seleção da amostra quanto a características demográficas, diagnóstico, 

quadro neurológico e a impossibilidade de se reproduzir as mesmas situações 

em ambiente controlado foram um fator crítico na obtenção de um modelo de 

predição quantitativa da PIC a partir de UBNO. 

Assim, diversos estudos demonstraram que um aumento do UBNO em 

um intervalo estimado entre 4,5 mm e 5,5 mm estava associado a HIC 

(Ballantyne et al., 2002; Blaivas et al., 2003; Tayal et al., 2007; Soldatos et al., 

2008; Geeraerts et al., 2008a; Kimberly et al., 2008; Soldatos et al., 2009; 

Raboel et al., 2012; Kristiansson et al., 2013). Em 2003, Blaivas et al. 

realizaram medidas de UBNO de 35 pacientes com suspeita clínica de HIC 

posteriormente confirmada ou descartada por achados de tomografia 

computadorizada de crânio. Concluíram que UBNO > 5mm apresentava 

sensibilidade de 100% e especificidade de 95% para HIC. Em 2011, Rajajee 

et al. estudaram 65 pacientes com monitorização invasiva de PIC por diversos 

diagnósticos (hemorragia subaracnoide, isquemia cereral, tumor cerebral, 

trauma entre outros) realizando um total de 536 medições de UBNO. 

Concluíram que um UBNO de > 4,8 mm correspondia a um PIC > 20 mmHg 

com uma sensibilidade de 96% e uma especificidade de 94% (análise da curva 

ROC com AUC: 0,98). No mesmo ano Strumwasser et al. estudaram em 10 

pacientes vítimas de trauma com monitorização invasiva de PIC e realizaram 

114 medidas de UBNO. Encontraram correlação com HIC muito inferior: 

análise de curva ROC com AUC: 0,36, sensibilidade: 36% e especificidade: 

38% para detecção de HIC com UBNO > 6 mm. Porém, este estudo 
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apresentou críticas devido ao método de obtenção das medidas, considerado 

mais propenso a distorções, valores de UBNO acima dos observados na 

literatura (7,5 mm) e diferenças entre as medidas obtidas em cada lado 

(Dubost e Geeraerts, 2012). A amostra selecionada com poucos pacientes, 

perfil de gravidade do trauma (todos com GCS < 9) e valores elevados de PIC 

(média: 33 mmHg) que tornariam difícil uma correlação confiável.  

Há poucos modelos de predição quantitativa de PIC por meio de 

UBNO. Nenhum satisfatório. Wang et al. (2015) estudaram 316 pacientes com 

suspeita de HIC por diversas hipóteses diagnósticas (cefaleia, infecção, 

doenças cerebrovasculares, par craniano, dentre outras) submetidos ao 

UBNO e punção lombar para medida de PIC logo em seguida. Duzentos e 

vinte e um pacientes foram randomizados para o grupo “modelo” em que se 

obteve um modelo estatístico para predição de PIC a partir de UBNO: PIC =  

-111.92 + 77.36 × UBNO. Os valores obtidos utilizando a fórmula do grupo 

“modelo” foram comparados aos obtidos no grupo “teste” (94 pacientes). A 

correlação obtida foi r = 0,76 (p < 0,001). Além da correlação insuficiente para 

aplicação prática, a comparação com punção lombar impõe uma série de 

limitações, como impossibilidade de medida simultânea com UBNO e 

variações com posicionamento. 

Em modelos experimentais animais esta correlação seria teoricamente 

muito mais simples de se obter. Kasapas et al. (2014) estudaram 20 coelhos 

com monitorização invasiva de PIC com cateter intraparenquimatoso e UBNO 

em modelo de HIC com uso de cateter de Swan Ganz para simular hematoma 

intracraniano. Obtiveram uma correlação exponencial: r² = 0,62 ± 0,119 (p < 
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0,001). Em 2015, Ilie et al. utilizaram modelo de HIC com injeção de sangue 

autólogo em seis cães. Compararam dados de PIC de um cateter epidural e 

não conseguiram obter uma relação linear. 

A correlação obtida no presente estudo foi linear e, portanto, superior 

às observadas em estudos anteriores.  

Não foi encontrada, até o presente momento, na literatura proposta de 

utilização de UBNO diferente da média entre as medidas obtidas em cada olho. 

Em nenhum estudo há diferenças na lateralidade das medidas de UBNO, nem 

capacidade de localização de lesões com efeito de massa. Esta possível 

correlação foi estudada por Strumwasser et al., em 2011, e não foi encontrada. 

Nos experimentos do presente estudo, NO médio foi superior a NOD e NOE 

como parâmetro para predição da PIC e apresentou a melhor correlação. 

A hipótese de que há um potencial atraso nas alterações da bainha do 

nervo óptico em comparação à PIC não foi confirmada. A própria correlação 

linear fala contra isso e o melhor parâmetro para predizer a PIC, o NO médio, 

não apresentou atraso no acompanhamento dos valores de PIC.  

Uma crítica ao presente estudo foi a ausência de um grupo controle 

para comparação. Foram consideradas que as medidas obtidas no momento 

basal, sem HIC, caracterizavam de certa forma um grupo controle, 

dispensando o sacrifício de mais animais com essa única finalidade, o que 

além de elevar custos incorreria em dilema ético. 

Outra crítica foi a utilização de apenas um examinador para obtenção 

de medidas de UBNO, um exame sabidamente examinador dependente. 

Entretanto, não há estudos de modelos animais com mais de um examinador. 
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Mesmo em humanos, não há recomendação de mais de um examinador na 

prática clínica. Padayachy et al. (2016b) observaram boa correlação entre dois 

examinadores (r: 0,89 p < 0,001). Bäuerle et al. (2013) encontraram diferenças 

inferiores a 5% nas medidas obtidas, também com boa correlação entre dois 

examinadores (r > 0,82, p < 0,01). Ballantyne et al., em 2002, estudaram 67 

pacientes com três examinadores realizando três medidas de cada olho cada. 

A variabilidade média encontrada entre os examinadores (+/- 0,2 mm) foi 

considerada inerente ao aparelho. Além disso, após 17 medidas a 

variabilidade intra e interexaminador caiu drasticamente.  

Por fim, a obtenção de medidas em plano único, transversal, também 

pode representar uma limitação. Muitos estudos utilizam dois planos de 

medida da bainha do nervo óptico, transversal e sagital, sendo realizada uma 

média entre ambas para fins de análise estatística. Em suínos o plano sagital 

é mais difícil de se obter devido ao estrabismo divergente dos animais sob 

anestesia. No presente estudo procurou-se compensar esta limitação com 

uma medida adicional para cálculo da média de cada lado (NOD e NOE). 
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Ultrassom da bainha do nervo óptico apresenta correlação linear com 

PIC e é um parâmetro confiável na sua predição  

A média dos valores de UBNO de cada lado (NO médio) é o melhor 

parâmetro para predição de PIC sob a fórmula: PIC = 238,2 x NO médio - 

80,5. 

O modelo de hipertensão intracraniana em suínos é factível e confiável 

na geração de hipertensão intracraniana em volumes de balão insuflado de 7 

mL. 

Ressangramento é um fator de pior prognóstico de HIC gerando 

valores maiores de PIC em hematomas de igual volume e localização. 

A solução salina hipertônica a 3% infundida em bolus por bomba não 

reduz a pressão intracraniana de forma significativa. 
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Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética 
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