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RESUMO 

 

 

Sousa Junior LM. Avaliação da solução salina hipertônica a 20% e manitol sobre 
a pressão intracraniana avaliada por método invasivo e não invasivo em modelo 
animal suíno de hipertensão intracraniana [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 
 
Introdução: A hipertensão intracraniana é uma condição frequente na prática 
neurocirúrgica, sendo o diagnóstico precoce importante para definição de 
tratamento. Modelos experimentais de hipertensão intracraniana podem ser 
utilizados para conhecer os aspectos das condições hemodinâmicas encefálicas 
e estudar o efeito de novas medicações ou intervenções. Soluções 
osmoticamente ativas têm sido utilizadas para tratamento de hipertensão 
intracraniana com resultados conflitantes.  Analisamos os efeitos da solução 
salina hipertônica a 20% e manitol a 20% sobre a pressão intracraniana aferida 
por cateter intraparenquimatoso e medidas ultrassonográficas da bainha do 
nervo óptico em modelo experimental suíno de hematoma intracerebral na fase 
aguda. Métodos: Foi realizado um estudo experimental em modelo animal de 
hipertensão intracraniana com 20 suínos de ambos os sexos com peso 
aproximado de 40kg. Nos grupos A (5 suínos) e B (5 suínos), foram simulados 
um hematoma intracraniano por meio da insuflação de uma sonda de Foley com 
volume final de 4ml. Nos grupos C (5 suínos) e D (5 suínos), atingimos um 
volume final de 7ml. Os valores de 4ml e 7ml são equivalentes a uma coleção 
de, aproximadamente, 80ml e 140ml em um humano adulto levando-se em 
consideração a proporção entre o peso do cérebro do animal (média de 75g) e 
o peso do cérebro de um adulto normal (1500g). Após a insuflação do balão, 
utilizamos manitol a 20% (grupos A e C) e solução salina hipertônica a 20% 
(grupos B e D). Resultados: O modelo experimental utilizado foi eficaz no 
aumento da pressão intracraniana. Manitol a 20% e solução salina a 20% não 
foram eficazes na diminuição da pressão intracraniana aferida por cateter 
intraparenquimatoso, mas foram eficazes na diminuição dos valores de 
ultrassom da bainha do nervo óptico nos grupos de 7ml sem diferença entre as 
soluções. Conclusões: O modelo experimental suíno de hipertensão 
intracraniana apresenta boa reprodutibilidade. Solução salina hipertônica a 20% 
diminuiu os valores de bainha do nervo óptico em modelo experimental suíno de 
hipertensão intracraniana sem inferioridade em relação ao manitol a 20%. 
Ultrassom da bainha nervo óptico é método não invasivo, de baixo custo, com 
facilidade de repetição e pode auxiliar na prestação de cuidados em pacientes 
com hipertensão intracraniana. 
 
Descritores: Hipertensão intracraniana; Lesões encefálicas; Modelos animais; 
Pressão intracraniana; Nervo óptico; Ultrassonografia. 
 
 



 

ABSTRACT 

 

 

Sousa Junior LM. Evaluation of 20% hypertonic saline solution and mannitol on 
intracranial pressure, assessed via invasive and non-invasive methods in a 
porcine model of intracranial hypertension [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 
 
Introduction: Intracranial hypertension, a frequent neurosurgical occurrence, is a 
severe condition in which early diagnosis is essential to provide prompt treatment. 
Experimental models employing invasive and noninvasive techniques for the 
assessment of intracranial hypertension can be used to elucidate the 
hemodynamic aspects of the condition as well as the effect of new 
medications/interventions for its management. Osmotically active solutions have 
been used to treat intracranial hypertension, but with conflicting results. We 
analyzed the effects of 20% hypertonic saline solution and 20% mannitol on 
intracranial pressure, measured via an intraparenchymal catheter and ultrasound 
measurements of the optic nerve sheath, in an experimental porcine model of 
acute-phase intracerebral hematoma. Methods: This experimental study was 
conducted on 20 pigs of both sexes, weighing approximately 40 kg, divided into 
four groups. In groups A and B (five pigs each), an intracranial hematoma was 
simulated by insufflation through a Foley tube, to a final volume of 4 mL. In 
Groups C and D (five pigs each), we attained a final volume of 7 mL. The values 
of 4 and 7 mL correspond to a collection of approximately 80 and 140 mL in an 
adult human, considering the ratio between the weight of the animal's brain 
(average 75 g) and that of a standard adult brain (1,500 g). After balloon inflation, 
20% Mannitol was used in groups A and C, whereas 20% hypertonic saline 
solution was used in groups B and D. Results: The experimental model was 
effective in increasing the intracranial pressure. Measured using an 
intraparenchymal catheter, 20% mannitol and 20% saline solution were 
ineffective in reducing intracranial pressure. However, they effectively reduced 
the optic nerve sheath ultrasound values in the 7-mL groups, with no difference 
between the solutions. Conclusion: The experimental porcine model of 
intracranial hypertension exhibited good reproducibility, wherein 20% hypertonic 
saline decreased the optic nerve sheath values, without a significant difference 
from 20% mannitol. Optic nerve sheath ultrasound is a non-invasive, low-cost, 
easy-to-repeat method that can help determine appropriate care for intracranial 
hypertension patients. 
 
Descriptors: Intracranial hypertension; Brain injuries; Animal models; 
Intracranial pressure; Optic nerve; Ultrasound. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento da Pressão Intracraniana (PIC) é uma ocorrência frequente 

dentro da prática neurocirúrgica podendo ser desencadeada por diversas 

condições – traumatismo cranioencefálico, neoplasias intracranianas, acidentes 

vasculares encefálicos, distúrbios da circulação liquórica e alterações 

metabólicas, como encefalopatia hepática. Marmarou et al.1 demonstraram que, 

de um total de 654 pacientes com traumatismo cranioencefálico grave, o 

aumento da pressão intracraniana estava presente em 2/3 dos pacientes 

comatosos na admissão. O aumento da PIC de forma recorrente ou persistente 

estava presente em 50% dos pacientes com lesões focais e em 1/3 dos 

pacientes com lesões difusas. O óbito ocorreu em metade dos pacientes que 

desenvolveram hipertensão intracraniana ou naqueles pacientes que 

permaneceram com PIC aumentada apesar da cirurgia descompressiva, 

osmoterapia ou hiperventilaçao. 

A hipertensão intracraniana (HIC) evolutiva ocasionaria diminuição da 

pressão de perfusão cerebral (PPC), isquemia encefálica difusa, compressão ou 

herniação do tronco encefálico e de outras estruturas cerebrais vitais, levando o 

paciente a óbito. A monitoração da PIC é uma variável importante utilizada no 

manejo dos pacientes, podendo ser obtida por métodos invasivos (cateter 

ventricular, cateter intracerebral no parênquima, transdutor epidural ou subdural) 

e por métodos não invasivos, tendo destaque recente a medida ultrassonográfica 

da bainha do nervo óptico (USBNO)2-7. 

O diagnóstico preciso e precoce da hipertensão intracraniana (HIC) é 

essencial para definir medidas de intervenção e neuroproteção adequadas.  Um 

modelo experimental animal de hipertensão intracraniana pode ser utilizado para 

conhecer os aspectos das condições hemodinâmicas encefálicas e estudar o 

efeito de novas medicações ou intervenções8. O uso de substâncias 

osmoticamente ativas tem sido estudado com frequência em protocolos 

neurointensivos nas últimas décadas9-11. O manitol a 20% e a solução salina 

hipertônica (em diversas concentrações) são os mais comumente usados, 
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apesar do pequeno número de estudos clínicos de alta qualidade e pela 

heterogeneidade das soluções apresentadas. Os efeitos da solução salina 

hipertônica a 20% (SSH20) sobre a pressão intracraniana não foram 

adequadamente investigados. 

Utilizamos um modelo experimental suíno de hipertensão intracraniana 

simulando um hematoma intracerebral para avaliar os efeitos da SSH20 e 

manitol a 20% sobre a pressão intracraniana aferida por método invasivo – 

cateter intracerebral intraparenquimatoso – e não invasivo – USBNO. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo primário 

 

Avaliar os efeitos da solução salina hipertônica a 20% sobre a PIC por 

método invasivo (cateter intracerebral intraparenquimatoso) e não invasivo 

(USBNO) em um modelo experimental suíno de hipertensão intracraniana. 

 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

Avaliar a eficácia do manitol a 20% sobre a PIC por método invasivo e não 

invasivo (USBNO) em um modelo experimental suíno de hipertensão 

intracraniana. 

Comparação dos efeitos da solução salina hipertônica e manitol a 20% no 

tratamento da pressão intracraniana em um modelo experimental suíno de 

hipertensão intracraniana. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1  Modelo experimental suíno de hipertensão intracraniana 

 

Diversos modelos animais de hipertensão intracraniana têm sido 

desenvolvidos e estudados ao longo do tempo, mas com metodologias variadas 

e com parâmetros não uniformes para comparação entre os estudos. Os 

mecanismos de indução de hipertensão intracraniana incluíam impacto direto ao 

crânio12,13, mecanismos de aceleração e desaceleração14, infusão de soluções 

no espaço subdural ou subaracnoideo lombar15, insuflação de dispositivos com 

balão no espaço intracerebral16 ou epidural17. 

Wagner et al.18 desenvolveu um modelo suíno com infusão controlada de 

sangue autólogo na região frontal. Modelos semelhantes foram publicados nos 

anos subsequentes19, mas com impossibilidade de retirada do hematoma 

simulando procedimento neurocirúrgico. A necessidade de um padrão que 

pudesse simular o procedimento neurocirúrgico levou ao desenvolvimento de 

modelos que utilizavam sondas vesicais pediátricas20, cuja injeção de soro 

fisiológico e, posteriormente, sangue autólogo simulavam hematoma 

intracerebral. Nesse modelo, foi analisado somente o quadro clínico dos animais, 

não sendo avaliados os parâmetros hemodinâmicos cerebrais. 

Modelos animais que simulavam mecanismos de trauma com impacto 

direto não permitiam a uniformidade das lesões geradas. A infusão direta de 

substâncias no parênquima cerebral impedia a retirada dessas soluções 

simulando procedimentos neurocirúrgicos.  Modelos com utilização de balões de 

sondas vesicais pediátricas conferiam boa reprodutibilidade, condições 

controladas de infusão, possibilidade de reversão da lesão com a aspiração do 

conteúdo injetado, mas teriam a perda do efeito bioquímico do sangue sobre o 

tecido cerebral como principal desvantagem2,8,21. 
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3.2 Considerações sobre a pressão intracraniana e hipertensão 

intracraniana 

 

A hipertensão intracraniana é uma condição frequente na prática da 

neurocirurgia, sendo motivo de preocupação para os neurocirurgiões desde o 

início da especialidade. 

A ideia da pressão intracraniana foi descrita por Monro em 1783 quando 

propôs que o cérebro era envolto por uma estrutura rígida, que o cérebro era 

incompressível e que o volume de sangue da cavidade craniana deveria ser 

constante de forma que o escoamento de volume sanguíneo venoso seria 

necessário para dar espaço ao suprimento arterial. Baseado em autópsias de 

seres humanos e animais Kellie, em 1824, complementou os fundamentos de 

Monro22. Os estudos com o líquido cefalorraquidiano (LCR) introduziram mais 

um componente para a doutrina de Monro-Kellie, na qual o aumento de LCR ou 

sangue levaria a uma diminuição recíproca do outro22,23. Lundberg, em 1960, 

estudou a medida contínua da PIC em muitos casos e, depois, descreveu as 

ondas de pressão que levam seu nome24,25. Langfitt, em 1964, estudou os efeitos 

de várias lesões intracranianas experimentais na PIC, no fluxo sanguíneo 

cerebral e nos parâmetros vitais. Demonstrou, inclusive, que a medida da PIC 

por pressão lombar poderia levar à herniação transtentorial ou herniação das 

amígdalas pelo forame magno, podendo ser fatal(26). A partir da década de 70, 

a maioria das casuísticas de pacientes com HIC monitorizada foi registrada, 

proporcionando melhor conhecimento dos efeitos da HIC sobre a hemodinâmica 

e metabolismo cerebrais. Miller et al.27 demonstraram evidências de bons 

resultados nos pacientes que tinham o reconhecimento precoce da elevação da 

PIC. 

A PIC é a pressão exercida pelo conteúdo do compartimento intracraniano 

por unidade de área da superfície interna da caixa craniana, em unidades 

pressóricas (cmH2O ou mmHg) e não depende da pressão atmosférica. Esse 

conteúdo é composto por encéfalo, setor liquórico e componente sanguíneo 

intravascular. Sendo o crânio adulto um compartimento inextensível, a variação 

de volume de um dos 3 setores deve ser acompanhada de uma variação 

volumétrica inversamente proporcional e equivalente aos dois outros 
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componentes. O volume craniano é composto por, aproximadamente, 5% de 

LCR, 7% de sangue e 88% de tecido cerebral28-30. Se, por exemplo, um aumento 

do conteúdo cerebral causado por um tumor for evidenciado, ocorre um 

deslocamento da compensação de LCR seguido de uma redução do volume 

intracraniano por vasoconstrição e drenagem extracraniana, mantendo a PIC 

inalterada caso esses mecanismos de compensação sejam eficazes. Caso 

contrário, as alterações no volume intracraniano podem levar a um aumento 

drástico da PIC. 

Os valores normais da PIC dependem da postura e posição do corpo, da 

idade e das condições clínicas do paciente. A PIC normal é pulsátil em virtude 

da transmissão da onda de pulso das artérias intracranianas dos ciclos cardíacos 

e respiratórios. Os valores normais variam de 5mmHg a 15mmHg em adultos na 

posição supina e de 1,5-7mmHg em crianças31. 

A elevação da PIC é causada por condições que aumentem o setor sólido, 

como neoplasias, hematomas intracerebrais ou edema encefálico; pelo aumento 

do setor liquórico, como acontece nas hidrocefalias; ou pelo aumento do setor 

vascular secundário às vasodilatações difusas decorrentes de traumatismo 

cranioencefálico, alterações metabólicas, como acidose, hipóxia ou hipercapnia. 

Os valores anormais de PIC dependem da condição neurológica. Na 

hidrocefalia, valores de pressão superiores a 15mmHg podem ser considerados 

anormais. A HIC é definida pelo aumento persistente da pressão acima de 

20mmHg ou pela presença intermitente de ondas de aumento de pressão. Um 

aumento superior a 40mmHg na PIC corresponde a HIC grave com risco de 

óbito. Valores de 14-20mmHg são aceitos para que o tratamento da PIC seja 

iniciado em pacientes com TCE32. 

O componente mais importante para manutenção do fluxo sanguíneo 

cerebral (FSC) é a pressão de perfusão cerebral (PPC)27,33. A PPC é a diferença 

entre a pressão arterial média (PAM) e PIC, conforme o cálculo abaixo: 

 

PPC = PAM – PIC 

Onde:  PPC = Pressão de perfusão cerebral 

PAM = Pressão arterial média 

PIC = Pressão intracraniana  
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O encéfalo é capaz de manter o FSC constante mesmo com a variação da 

pressão arterial. Esse mecanismo é conhecido como autorregulação. A redução 

da PPC provoca vasodilatação das arteríolas cerebrais diminuindo a resistência 

vascular cerebral (RVC) de forma a restaurar o FSC. O aumento da PPC, por 

outro lado, provoca vasoconstricção das arteríolas cerebrais, aumento da 

resistência vascular cerebral e diminuição do FSC. Essa relação pode ser 

demonstrada pela seguinte equação: 

 

FSC = PPC/RVC 

Onde: FSC = Fluxo sanguíneo cerebral 

PPC = Pressão de perfusão cerebral 

PIC = Pressão intracraniana 

 

Dessa forma, para mantermos o FSC constante com a redução da PPC, é 

necessário diminuição de RVC. O inverso ocorre na hipertensão arterial.  Esse 

mecanismo de autorregulação impede que aumentos da pressão arterial possam 

ser transmitidos para vasos distais cerebrais menores provocando acidentes 

vasculares encefálicos. Esta autorregulação é efetiva entre os valores de PAM 

de 65mmHg a 150mmHg. Valores de PAM abaixo do limite inferior e acima do 

limite superior fazem o FSC diminuir e aumentar, respectivamente, com a 

variação da PAM. Valores de PAM inferiores a 65mmHg levam à vasodilatação 

máxima, mas não há nessa condição pressão de perfusão suficiente para manter 

o fluxo sanguíneo cerebral constante, comprometendo o metabolismo neuronal 

por isquemia. Quando a PA aumenta, os vasos cerebrais reduzem seus calibres 

por vasoconstrição. Acima de 150mmHg de PAM, quando o mecanismo de 

autorregulação fica comprometido, o aumento da pressão intraluminal da 

microvasculatura causa dilatação forçada desses vasos, comprometendo a 

barreira hematoencefálica.  

As alterações na variação de volume dos componentes intracranianos 

associadas ao mecanismo de autorregulação nos fornecem uma reserva de 

compensação no espaço intracraniano, na qual aumento progressivo de algum 

componente intracraniano, inicialmente, pode não levar ao aumento da PIC.  

Essa compensação corresponde a 60-80ml em pessoal jovem e 100-140ml em 
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idosos secundário à atrofia cerebral31. O volume do hematoma intracraniano está 

associado a um maior comprometimento neurológico e ao aumento da 

mortalidade34,35. 

A relação entre volume e pressão intracranianos pode ser representada em 

termos de complacência e elastância. Complacência pode ser entendida como 

a capacidade do compartimento intracraniano de suportar aumentos no volume 

sem um aumento correspondente na pressão intracraniana. Pode ser expressa 

como a derivada do volume sobre a derivada da pressão (dV/dP). Quando a 

complacência é adequada a um aumento no volume de tecido cerebral, sangue 

ou LCR não produz, inicialmente, aumento na pressão intracraniana. Quando a 

complacência é diminuída, mesmo uma pequena elevação de algum 

componente intracraniano é suficiente para proporcionar um aumento drástico 

na PIC. A elastância é o inverso da complacência, podendo ser entendida como 

a resistência oferecida à expansão de um processo qualquer ou do próprio 

cérebro. Pode ser expressa como a derivada da pressão sobre a derivada do 

volume (dP/dV). A elastância será maior quando uma pequena variação de 

volume intracraniano provocar grande alteração da PIC, correspondendo ao 

esgotamento dos mecanismos de compensação (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Curva de Langfitt. Comportamento gráfico da variação da PIC em 
relação à variação de volume do conteúdo intracraniano. Fase horizontal da 
curva demonstrando alta complacência e baixa elastância. Fase ascendente 
demonstrando baixa complacência e alta elastância secundárias ao 
esgotamento dos mecanismos de compensação. 
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Outra forma de realizar análise qualitativa é baseada nos componentes da 

forma da onda de PIC e da avaliação gráfica da curva contínua de suas variações 

ao longo do tempo. 

A forma de onda da PIC possui 3 componentes. O componente P1 (onda 

de percussão) possui a forma de pico, é mais constante em amplitude e reflete 

a onda de pressão secundária à ejeção de sangue do coração transmitida pelo 

plexo coroide e pelas artérias intracranianas. O componente P2 (onda tidal) 

reflete a complacência cerebral e o componente P3 (onda dicrótica) reflete o 

fechamento da válvula aórtica (Czosnyka, 2007)36. Em condições fisiológicas 

normais, seguimos um padrão no qual P1> P2> P3. A análise dos componentes 

da forma da onda demonstra complacência cerebral normal se P1> P2 e 

complacência reduzida se P2> P1 (Figuras 2 e 3).  

 

 

[Fonte: Paiva, 2014]21 

Figura 2 - Morfologia normal da onda de PIC 

 

 

[Fonte: Paiva, 2014]21 

Figura 3 - Morfologia anormal da onda de PIC demonstrando P2> P1, sendo 
indicativo de complacência intracraniana reduzida 

 

A reserva de compensação da curva de elastância cerebral pode também 

ser estimada por meio do coeficiente de correlação linear (RAP) entre a 

amplitude do componente fundamental da onda de pressão de pulso da pressão 
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intracraniana e o valor da PIC média com dados extraídos por meio de 40 

mensurações consecutivas no intervalo de 6 a 10 segundos. Valores de RAP 

próximos a zero indicam ausência de correlação, refletindo uma boa reserva de 

compensação. Um coeficiente de correlação próximo a +1 indica correlação 

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

média, representando baixa reserva compensatória. Com o aumento progressivo 

da PIC, teremos diminuição do componente fundamental em valores inferiores à 

PIC média, devido à exaustão dos mecanismos de compensação e capacidade 

máxima de dilatação das arteríolas pré-capilares, resultando em RAP negativo36. 

 

 
[Fonte: Czosnyka, 2007]36 

Figura 4 - Índice de reserva compensatória RAP.  

 

O índice de reatividade cerebrovascular (PRx) foi um conceito introduzido 

por Czosnyka, em 1997, e reflete, indiretamente, a autorregulação cerebral. 

Consiste na aferição de 40 medidas a cada 6 a 10 segundos de valores da PAM 

e PIC estabelecendo uma correlação de Pearson entre essas variáveis. Valores 

inferiores a -0,2 representariam boa reatividade cerebrovascular e maiores que 

0,2 refletiriam uma reatividade cerebrovascular comprometida37. O uso de 
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solução hiperosmolar – solução salina hipertônica a 3% – e a simulação de 

intervenção cirúrgica em modelo experimental suíno de hipertensão 

intracraniana preservaram o PRx (PRx< 2 e curva de tendência PRx padrão 

sinusoidal)36-38. 

 

 

3.3 Monitorização invasiva da PIC 

 

A monitorização da PIC pode ser realizada por diversos métodos invasivos. 

A técnica padrão consiste na inserção de um cateter dentro do compartimento 

craniano, sendo conectado a um transdutor de pressão39. 

A inserção do cateter no sistema intraventricular – ventrículo lateral – 

permite a aferição de um valor de PIC global sem influência dos gradientes de 

pressão do parênquima cerebral. Possui como vantagem a possibilidade 

terapêutica por drenagem do LCR ventricular para alívio imediato da HIC ou 

administração intraventricular de medicamentos como antibióticos. Em casos de 

edema cerebral difuso ou volumosas lesões intracranianas que alteram a forma 

e localização dos ventrículos, a inserção do cateter pode ser difícil. Pode ocorrer 

bloqueio do cateter pelo plexo coroide. Outra desvantagem está relacionada às 

taxas de infecção devido ao uso continuado do sistema. A infecção retrógrada 

causada pela colonização bacteriana pode levar a celulites, a meningites, a 

ventriculites, à sepse e a óbito do paciente1,8,39-43. É importante que os cateteres 

sejam removidos o mais breve possível para minimizar a chance de infecções. 

A inserção do cateter no espaço subdural ou epidural é tecnicamente mais 

simples devido à posição mais superficial do cateter, tem menos risco de 

complicações44, mas pode não refletir a verdadeira pressão intracraniana aferida 

se existirem gradientes de pressão no parênquima cerebral, como acontece em 

hematomas ou lesões expansivas focais unilaterais45. Os sensores de pressão 

estão sujeitos a falhas de aferição, necessitando de substituições ou 

recalibrações do sistema. O dispositivo subaracnoideo pode apresentar valores 

subestimados de PIC e, embora sejam acoplados em fluido, não permitem a 

drenagem de LCR21,23,39,46.  
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A inserção de cateter intraparenquimatoso é um método muito utilizado 

atualmente medindo a PIC por contato direto com o tecido cerebral utilizando 

microtransdutores. Por não ser acoplado a fluidos, tem menos riscos de infecção, 

mas não possibilita a drenagem terapêutica de LCR23,47. Esses monitores 

utilizam sistemas de fibra óptica ou microssensor e apresentam acurácia 

adequada, sendo necessária uma única calibração antes da inserção. 

O sistema NeuroventPTORaumedic, utilizado nesse estudo, consiste em 

um cateter de poliuretano com transdutor de pressão situado na ponta do cateter 

e possibilita medição da PIC no intervalo de -40mmHg a 400mmHg, pressão 

parcial de O2 (0-200mmHg) e temperatura (25-45°C). O transdutor é composto 

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

elástico flexível. Integrado ao chip, temos uma ponte de Wheatstone que 

assegura a precisão da 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 dentro do cateter, e a 

PIC é medida no lado inferior do sensor. Qualquer diferença de pressão causará 

deformação da membrana que será convertida, por meio do efeito piezoelétrico-

resistivo, em uma mudança na resistência elétrica proporcional à pressão 

(Figuras 5 e 6). 

 

 

Fonte: Imagem cedida pelo fabricante 

Figura 5 - Representação da ponta do cateter NeuroventPTO evidenciando a 
disposição do microchip, cápsula e cabos elétricos 
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Fonte: Imagem cedida pelo fabricante 

Figura 6 – Cateter NeuroventPTO 

 

 

3.4 Monitorização não invasiva da PIC 

 

Métodos não invasivos para monitorização da PIC devem, idealmente, ser 

de baixo custo, de fácil reprodutibilidade, portáteis e sem utilização de radiação, 

e permitir medidas seriadas de forma a auxiliar a tomada de decisão terapêutica 

em pacientes críticos.  

O exame neurológico seriado é crucial no acompanhamento de pacientes 

com risco de evoluírem com hipertensão intracraniana. A presença de cefaleia 

de forte intensidade, náuseas ou vômitos, papiledema, paralisia de nervos 

cranianos e rebaixamento do nível de consciência são sinais e sintomas que 

podem estar associados ao aumento da PIC. Em crianças com fontanela anterior 

aberta, o aumento progressivo do perímetro cefálico pode revelar aumento da 

PIC. 
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Exames de imagem, como tomografia computadorizada e ressonância 

magnética, propiciam, por meio da análise anatômica das estruturas cerebrais, 

informações indiretas de hipertensão intracraniana e auxiliam no diagnóstico 

etiológico. Presença de hidrocefalia, hematomas intracerebrais, hemoventrículo 

e hemorragia subaracnoidea, perda de diferenciação entre as substâncias 

branca e cinzenta, apagamento dos sulcos corticais, desvio das estruturas da 

linha mediana, compressão das cisternas basais, presença de lesões 

expansivas, dentre outras, podem ser associadas ao aumento da PIC. A 

desvantagem associa-se à presença de radiação na tomografia, necessidade de 

transporte do paciente à sala de exame e duração prolongada no caso da 

ressonância magnética. 

O doppler transcraniano (DTC) foi descrito como técnica de avaliação da 

hemodinâmica cerebral e, desde então, tem seu uso tanto no diagnóstico quanto 

no ajuste de tratamento de vários distúrbios neurovasculares48-51. A medição é 

realizada sobre as regiões do crânio com janelas ósseas mais finas como região 

temporal, parte posterior da cabeça ou transorbital. O DTC emite uma onda de 

alta frequência em direção aos grandes vasos intracranianos e, por meio da 

diferença de frequência entre a onda incidente e a refletida, consegue aferir a 

velocidade do fluxo sanguíneo naquele vaso. Os parâmetros mais avaliados são 

picos de velocidade sistólica e diastólica, velocidade média, índice de resistência 

e índice de pulsatilidade52-54. O DTC é uma alternativa interessante para a 

monitorização da PIC devido ao método ser barato, portátil e facilmente 

disponível nos serviços hospitalares. No entanto, exige um operador treinado 

para executar e interpretar as medições e apresenta precisão limitada para 

valores absolutos da PIC.  

O ultrassom da bainha do nervo óptico (USBNO) tem sido, cada vez mais, 

estudado como método alternativo não invasivo para estimar a PIC8,55. O nervo 

óptico origina-se do sistema nervoso central, sendo cercado por um espaço 

subaracnoideo perineural cheio de LCR e envolto por uma bainha dural.  A 

pressão intraocular (PIO) é a pressão exercida pelo conteúdo do olho na parede 

e a interação entre o conteúdo do globo ocular. A PIO é, geralmente, medida em 

milímetros de mercúrio. O intervalo normal da PIO é de 10 a 21 mmHg em 

humanos. PIO e PIC são 2 conjuntos de sistemas de pressão inter-relacionados 
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e relativamente independentes. Por meio da circulação do humor aquoso e do 

LCR, a PIC e a PIO são relativamente estáveis56-59. O aumento da pressão 

intracraniana leva a um aumento do LCR na bainha do nervo óptico com 

aumento de suas dimensões.  Estudos demonstraram que o local de maior 

distensibilidade da bainha do nervo óptico é na sua porção intraorbitária que se 

encontra, aproximadamente, de 3-5mm da papila em humanos (Figura 7).  

Diversos estudos relacionaram uma forte associação entre o aumento da 

PIC e a distensão da bainha do nervo óptico2,3,7,60-83. Existem poucos estudos 

sobre o USBNO em modelos experimentais animais de hipertensão 

intracraniana5,84,85. 

 

 

[Fonte: Geeraerts et al. (2007)]60 

Figura 7 - Sonografia bidimensional ocular 

 

 

3.5 Uso de soluções osmoticamente ativas no tratamento da hipertensão 

intracraniana 

 

Considerando que o parênquima cerebral apresenta, aproximadamente, 

80% de água (intracelular e intersticial), seu volume é bastante sensível a 

deslocamento de fluidos86,87. A terapia osmótica utiliza manitol ou solução salina 

hipertônica em diversas concentrações visando criar um gradiente osmótico pela 
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barreira hematoencefálica levando água do espaço intersticial para o espaço 

vascular. Esse conceito de osmoterapia está presente desde o início do século 

passado.  

Em 1919, foram realizados os primeiros estudos com soluções 

hiperosmolares. Weed et al.10 descobriram que injeções intravenosas de cloreto 

de sódio a 30% em gatos anestesiados faziam com que a concavidade normal 

do cérebro diminuísse cerca de 3-4mm abaixo da abóbada craniana. Haden et 

al.10 relataram, no mesmo ano, dois casos de administração hipertônica de 

glicose para tratamento de edema cerebral em casos de meningite. Outros 

agentes osmóticos, como ureia e proteínas plasmáticas concentradas, foram 

avaliados nos anos subsequentes10.  

Em 1962, Wise e Chater88 descobriram que o manitol apresentava 

vantagens adicionais em relação às soluções anteriores: apresentava melhor 

controle na PIC, menor efeito rebote que a ureia, estabilidade em solução, menos 

riscos de intoxicação e baixo custo. Essas observações fizeram com que o 

manitol se tornasse o agente osmótico preferencial, sendo recomendado por 

décadas. Todd, em 198589, voltou a demonstrar efeitos benéficos da solução 

salina hipertônica para tratamento da PIC elevada em modelo experimental de 

coelhos. A solução salina hipertônica chamou atenção, inicialmente, como uma 

alternativa potencialmente mais eficaz que a solução salina normal na 

ressuscitação inicial do choque hemorrágico90. Um benefício de sobrevivência 

foi evidenciado quando usado em pacientes com choque hemorrágico 

combinado com traumatismo craniano91. Desde então, outros ensaios clínicos 

descobriram que a administração intravenosa em bolus de solução salina 

hipertônica resultava em redução sustentada da pressão intracraniana em 

pacientes com edema cerebral traumático, mesmo quando a PIC elevada era 

resistente a outros agentes redutores da pressão intracraniana92. 

O manitol é um álcool de açúcar não metabolizado livremente filtrado que 

diminui a reabsorção de água e sódio por meio dos túbulos renais criando um 

efeito diurético. O manitol tem peso molecular de 182,17g/mol e osmolaridade 

de 1100 m Osm/L a 20%. Ele atua sobre a PIC de forma bifásica. Primeiro, ele 

modifica as propriedades reológicas do sangue diminuindo sua viscosidade por 

reduzir a rigidez dos glóbulos vermelhos, independentemente do hematócrito, 
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melhorando o fluxo microvascular cerebral e a oxigenação93. Esse efeito atinge 

o pico em, aproximadamente, 30 minutos e diminui cerca de 4-6h após a 

administração. O segundo diz respeito ao aumento do volume intravascular 

secundário ao aumento da osmolalidade plasmática. Esse efeito pode levar ao 

aumento do débito cardíaco se houver falta de pré-carga, mas coloca o paciente 

em risco de hipervolemia em caso de insuficiência cardíaca ou renal. 

Considerando que a autorregulação está preservada, ocorre uma 

vasoconstricção cerebral compensatória em resposta à redução da viscosidade 

e expansão do volume intravascular94,95. 

A segunda fase de atuação do manitol ocorre à medida que acontece o 

deslocamento de fluidos do espaço extracelular para o compartimento 

intravascular devido ao gradiente osmótico e à barreira hematoencefálica 

íntegra. Ainda há debate sobre se o volume é removido do tecido lesionado ou 

não lesionado. Aparentemente, parece que tecidos lesionados ou não podem 

contribuir para a eliminação do volume de água, principalmente no TCE, 

enquanto os tecidos não lesionados sejam a principal fonte de extração no 

acidente vascular cerebral isquêmico96,97. O manitol também atua como 

sequestrador de radicais livres com potencial de citoproteção durante a 

isquemia-reperfusão9,98. O efeito de aumento do volume intravascular é reduzido 

após o estabelecimento do efeito diurético, porque os rins trabalham para 

remover o excesso de volume intravascular. Dessa forma, cuidado adicional 

deve ser direcionado para o estado hídrico do paciente de forma a evitar 

hipovolemia, hipotensão e lesões isquêmicas secundárias após o efeito 

diurético. A dose usual do manitol é de 0,25-1 g/kg. Possui excreção 

essencialmente dependente da taxa de filtração glomerular. Dependendo da 

dose e do volume de água corporal total do paciente, o sódio sérico pode diminuir 

de 9mEq/L a 13 mEq/L, pois a reabsorção de sódio através do túbulo renal é 

inibida pelo manitol. 

A solução salina hipertônica (SSH) é um diurético menos potente em 

comparação com o manitol. Acredita-se que a SSH ocasione um aumento do 

volume intravascular, aumento da pressão arterial e, teoricamente, levaria ao 

aumento do fluxo sanguíneo cerebral de forma mais sustentada. Supõe-se que 

ela produz um efeito diurético ao estimular a liberação de peptídeo natriurético 
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atrial versus diurese osmótica direta, justificando, assim, sua capacidade de 

aumentar o volume intravascular e o desempenho cardíaco9,99,100. Semelhante 

ao manitol, a SSH também demonstrou possuir comportamento bifásico da 

diminuição da PIC, inicialmente, devido a mudanças reológicas e, 

posteriormente, mudanças osmóticas por meio da BHE.  Devido a seu maior 

coeficiente de reflexão (1,0) que o manitol (0,9), a SSH é menos permeável ao 

cruzar a BHE. Portanto, o potencial da água seguir o soluto no cérebro, piorando 

o edema cerebral, é reduzido92. A maior dificuldade na comparação dos efeitos 

de SSH nos estudos realizados diz respeito à variedade de concentrações 

utilizadas – de 3% a 23,5% – e ao modelo de infusão – em bolus versus infusão 

contínua. As doses de SSH variam de 0,5 a 4,0 ml/Kg. Embora existam mais 

dados sobre a administração de SSH em bolus versus infusão contínua, os 

resultados sugerem que ambas as vias são eficazes na redução da PIC 

dependendo do subgrupo de pacientes101-103. A infusão em bolus para manitol e 

SSH pode apresentar maior eficácia quando comparada à infusão contínua – 

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

seja atingido, mas podem apresentar maiores riscos de complicações 

hemodinâmicas e metabólicas.  

A terapia hiperosmolar não é isenta de riscos. A insuficiência renal é uma 

das complicações mais comuns do manitol. Embora relatos de insuficiência renal 

aguda sejam limitados em pacientes em uso de SSH– recomenda-se 

monitoramento cuidadoso da função renal. Mielinolisepontina central pode, 

teoricamente, ocorrer se os níveis de sódio aumentarem rapidamente, mas os 

dados de sua ocorrência são escassos em pacientes que receberam SSH para 

tratamento da HIC. O fenômeno de rebote mais comumente observado após 

administração de manitol pode levar a um aumento secundário da PIC. Isso 

ocorre devido à compensação osmótica no sistema nervoso central que permite 

o aumento das concentrações intracelulares de eletrólitos, podendo ser 

precipitada pela administração repetida de agentes osmóticos em intervalos que 

não permitam que a medicação seja eliminada antes da próxima dose. O manitol 

pode levar a uma alcalose hipocalêmica e hipoclorêmica secundária à contração 

de volume e diurese elevando a hipotensão. Por outro lado, a SSH, além de inibir 

a reabsorção de bicarbonato nos túbulos renais proximais, pode provocar 
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acidose metabólica hiperclorêmica. Insuficiência cardíaca congestiva secundária 

ao aumento do volume intravascular pode acontecer em pacientes que 

receberam SSH. 

Embora diversos estudos tenham sido realizados comparando os efeitos 

de soluções hiperosmolares na redução da PIC, a falta de uniformidade dos 

estudos, a utilização de diferentes formulações de manitol e SSH, e o pequeno 

tamanho das amostras estudadas não permite a geração de evidências 

consistentes. Há muitos estudos realizados sobre hipertensão intracraniana e 

monitorização multimodal, tanto em animais como em humanos. Muitos modelos 

experimentais de hipertensão intracraniana publicados descrevem métodos de lesão 

cerebral irreversíveis do ponto de vista anatômico, o que impossibilita, nestes modelos, 

o estudo daqueles parâmetros após um eventual intervenção e medidas de 

neuroproteção específicas. A utilização dessas substâncias em um modelo 

uniforme experimental de hipertensão intracraniana pode trazer dados adicionais 

interessantes. Em estudo por nós realizado, a infusão em bolus de solução salina 

hipertônica a 3% com o auxílio de uma bomba de infusão não reduz 

significativamente a pressão intracraniana em um modelo animal suíno de 

hipertensão intracraniana104.  

O uso de solução salina hipertônica 20% (SSH20) não foi adequadamente 

investigado quanto aos efeitos sobre a pressão intracraniana (por monitorização 

direta e indireta) e outras condições hemodinâmicas cerebrais. 

Desta forma, ganhou importância a realização de um trabalho experimental em 

modelo animal suíno de hipertensão intracraniana com reprodução de hematoma 

intracerebral de maneira controlada e uniforme. A análise das condições hemodinâmicas 

cerebrais neste modelo, nas fases hiperagudas da hemorragia, correlacionando os 

valores aferidos de PIC (por método direto com cateter intraparenquimatoso e método 

indireto com USBNO) com uso de solução salina hipertônica 20% ou manitol a 20% 

representa uma grande contribuição à melhor compreensão dos mecanismos de 

neuroproteção, diagnóstico e tratamento da lesão secundária em condições associadas 

à HIC. 
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4 MÉTODOS 

 

 

Todos os experimentos foram executados de acordo com o protocolo previamente 

aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa no uso de animais (CEUA) da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), sendo fiel aos princípios éticos 

para o uso de animais de laboratório adotados por esta instituição. Este projeto também 

foi aprovado no Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (FMUSP). 

Foram estudados 20 suínos de ambos os sexos, adultos híbridos das raças 

Landrace, Duroc e Pietrain. Os animais selecionados apresentaram peso 

aproximado de 40Kg e Hb entre 9,0 e 12,0. Foram avaliados sob anestesia geraI 

devidamente assistidos com monitoração ventilatória e hemodinâmica (Figuras 

8, 9 e 10). 

 

 

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 consta da 

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

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

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

anestésica. Decorridos quinze minutos, a veia marginal da orelha foi cateterizada 

com cateter vascular de calibre 20 ou 22 (BDInsytetm). Uma vez estabelecido o 

acesso venoso, realizou-se a indução anestésica com aplicação de Propofol 

(Provine® 1% – Cláris) na dose de 5 mg/kg, recebendo também um volume inicial 

de 20 ml/kg de solução fisiológica (NaCl 0,9%) para compensar a perda volêmica 

relativa ao jejum. Os animais foram intubados 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 mantida com Fentanil 
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(Fentanest® – Cristália), por uma dose inicial de 5 µg/kg seguida de infusão 

contínua de 0,4 µg/kg/min por via intravenosa (IV).  

Após intubação endotraqueal, os animais foram submetidos à ventilação 

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

corrente (VC) de 10 ml/Kg, fração inspirada de oxigênio (FIO2) de 0,50 e pressão 

positiva expiratória final (PEEP) de 5 cmH2O. Os parâmetros ventilatórios foram 

ajustados para manter a PaCO2 entre 35 e 45 mmHg, a PaO2 entre 100-150 

mmHg e o pH entre 7,35-7,45. Para se avaliar a adequação da ventilação, foram 

mensurados continuamente tanto a pressão final de dióxido de carbono expirado 

(EtCO2) quanto a saturação periférica da hemoglobina por meio de oximetria de 

pulso (SpO2). 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 estabelecer os parâmetros 

ventilatórios e, após, intervenções para avaliar manutenção dos parâmetros 

fisiológicos. Ao total, foram realizadas 04 coletas de gasometria arterial durante 

o procedimento.  

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 por meio do monitor multiparâmetros (Monitor Portal DX 2020, 

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

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

colchão térmico e soluções de manutenção aquecidas previamente. 

 

 

Figura 8 - Posicionamento do animal anestesiado e monitorizado 
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Figura 9 - Sala de cirurgia com animal preparado para o início do procedimento 
 

 

Figura 10 – Sala de cirurgia com animal preparado e US posicionado 
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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 à sutura sagital e 1 cm anterior à sutura coronal, 

no hemicrânio direito, por onde foi introduzido o cateter intraparenquimatoso com 

multissensor (Neurovent-PTO, Raumedic®, Munchberg, Alemanha), que analisa PIC e 

temperatura cerebral, na substância branca do lobo frontal direito, em uma profundidade 

de, aproximadamente, 10 mm. Uma segunda trepanação óssea localizada 1cm 

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

permitiu a introdução de uma sonda vesical pediátrica de tamanho 8 French com 

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

a substância branca subcortical frontal direita. 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. A solução 

salina utilizada no experimento foi uma solução de NaCl a 20%, e o cálculo para 

infusão foi de 0,5ml/Kg. O manitol a 20% foi utilizado no experimento com dose 

de 1g/kg. 

 

 

Figura 11 – Posicionamento do cateter de PIC intraparenquimatoso 
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Figura 12 - Posicionamento do cateter de PIC intraparenquimatoso e sonda 
vesical acoplada a sistema de bomba de infusão 

 

 

Figura 13 - Realização de USBNO do animal do experimento antes do início do 
procedimento 

 

O experimento foi composto por 4 grupos (A, B, C e D) com a simulação de 

um hematoma intracerebral. Em todos os grupos, na primeira hora, foram 

calibrados os parâmetros normais: PtiO2 atmosférica (150mmHg) e temperatura 
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do meio ambiente. Foram medidos também os diâmetros das bainhas dos nervos 

ópticos esquerdo (NOE) e direito (NOD), sua média (NO), temperatura corporal, 

parâmetros hemodinâmicos sistêmicos, como frequência cardíaca (FC), pressão 

arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM), e pressão de perfusão 

cerebral (PPC = PAM - PIC); parâmetros ventilatórios, como saturação de O2 

(SO2), dióxido 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). 

USBNO foi realizado a partir de aferição na pálpebra superior com 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 1 de 2 

de transdutores de alta frequência a 10 MHz de matriz linear. As imagens foram 

adquiridas digitalmente e armazenadas 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, após as 

intervenções realizadas e após os 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. 

Os parâmetros foram avaliados nos seguintes momentos: 

 

T1: Início da monitorização invasiva da PIC. A preparação do animal até esse 

momento demorou, aproximadamente, 1 hora. 

T2: Início da insuflação do balão.    

T3:  Hora após a insuflação do balão. 

T4: Pré-solução: imediatamente antes da infusão da SSH20 ou manitol. 
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T5: Infusão da solução: imediatamente após o término da infusão. 

T6: Pós-solução: 1 hora após o início da infusão.  

T7: Pré-cirurgia: imediatamente antes de desinflar o balão. 

T8: Efeito imediato da Cirurgia – Balão desinflado.  

T9: Pós-cirurgia – 1 hora após desinflar o balão. 

 

 

Figura 14 - Demonstração simplificada da divisão dos grupos no experimento realizado 

 

Tabela 1 - Discriminação dos momentos em que os parâmetros foram avaliados no 

decorrer do experimento 

MOMENTO SIGNIFICADO 

T1 Início da monitoração da PIC 

T2 Início da insuflação do balão 

T3 1 hora após a insuflação do balão 

T4 Pré-solução: imediatamente antes da infusão da SSH20 ou Manitol 

T5 Infusão da solução: imediatamente após o término da infusão 

T6 Pós-solução: 1 hora após o início da infusão 

T7 Pré-cirurgia: imediatamente antes de desinflar o balão 

T8 Efeito imediato da cirurgia – balão desinflado 

T9 Pós-cirurgia – 1 hora após desinflar o balão 
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Figura 15 - Demonstração simplificada dos momentos em que os parâmetros foram 
avaliados no decorrer do experimento 

 

Consideramos o intervalo T1- T3 como fase pré-infusão da solução, T4-T7 

como o intervalo referente à atuação das soluções e T7-T9 como o intervalo 

referente à simulação da cirurgia de descompressão interna devido à desinflação 

do balão (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição dos intervalos de tempo para estudo do modelo experimental, 

do efeito das soluções e simulação de cirurgia 

FASE 
INTERVALO DE 

TEMPO 
FENÔMENO ASSOCIADO 

PRÉ-INFUSÃO DA 
SOLUÇÃO 

T1-T3 
ANÁLISE A EFICÁCIA DO MODELO 

EXPERIMENTAL 

ATUAÇÃO DA SOLUÇÃO T4-T7 ANALISE OS EFEITOS DAS SOLUÇÕES 

FASE CIRÚRGICA T7-T9 
ANALISA OS EFEITOS APÓS DESINFLAR 

O BALÃO 

 

Os 20 modelos experimentais suínos foram divididos em 4 grupos de 5 

animais, de acordo com a solução empregada e o volume do balão insuflado 

(4ml ou 7ml) (Figura 14). 

Levando-se em consideração a proporção entre o peso do cérebro do 

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

relação peso cerebral suíno/peso cerebral adulto humano de 5%, os volumes de 

4ml e 7ml do balão insuflado, aproximadamente, corresponderiam, 

respectivamente, a 80ml e 140ml no cérebro humano. 
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4.3 Eutanásia, descarte de animais e aspectos éticos 

 

Este estudo foi realizado segundo diretrizes estabelecidas na Lei 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 USP. 

Ressaltamos 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 por meio de 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. Em seguida, foram 

transportados para serem incinerados. 

Os animais foram acondicionados em sacos plásticos branco leitoso, com 

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

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

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

incineração. 

 

 

4.4 Análise estatística 

 

Os dados aferidos foram registrados em programa de planilha eletrônica (Microsoft 

Excel 2007, Microsoft Corp., Redmond, Estados Unidos). Os valores da bainha do nervo 

óptico também foram registrados no sistema de ultrassom. 

Variáveis categóricas foram descritas por frequências absolutas e relativas. 

Variáveis contínuas com distribuição normal foram descritas pela média e pelo 

desvio padrão, e as demais, pela mediana e por quartis. A normalidade das 

variáveis foi verificada pelos valores de assimetria e curtose, além de métodos 

gráficos. Os valores de PIC e NO não apresentaram desvio significativo da 

normalidade. 

Para comparação das características basais dos grupos, foi utilizado o teste 

qui-quadrado ou teste exato de Fisher para variáveis categóricas e o teste T de 
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Student para amostras independentes ou o teste U de Mann-Whitney para 

variáveis contínuas, conforme aplicabilidade. 

A evolução dos parâmetros ao longo do tempo foi analisada por meio de 

modelos lineares generalizados para medidas repetidas. Quando o pressuposto 

de esfericidade foi violado, foi utilizada a correção de Greenhouse-Geisser ou 

Huynd-Feldt, conforme aplicabilidade. Os demais pressupostos foram 

verificados e não foram violados. Não houve dados perdidos. 

Todos os testes foram bicaudados e valores finais de p menores que 0,05 

foram considerados significativos. Todas as análises foram conduzidas com 

auxílio do software Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS Statistics 

for Windows, versão 24.0. Armonk, NY: IBM Corp.). 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1 Características gerais dos animais nos grupos 

 

Os pesos dos animais foram apresentados segundo grupos com uso de 

médias, desvios padrões, e valores máximos e mínimos (Tabelas 3 e 4). 

Realizamos comparação entre os grupos com uso de análise de variâncias.  

 

Tabela 3 - Características descritivas dos animais segundo o peso em kg por 

grupo 

 N Média Desvio Padrão 

A 5 42,32 3,74 

B 5 36,94 2,61 

C 5 41,52 4,80 

D 5 37,84 3,62 

Total 20 39,65 4,19 

 

Tabela 4 - Peso mínimo e máximo dos animais por grupo 

Peso em kg   

 Mínimo Máximo 

A 38,6 48,0 

B 34,0 40,0 

C 36,0 49,0 

D 34,0 43,0 

Total 34,0 49,0 

 

As tabelas 5 e 6 mostram a descrição dos animais por gênero, a 

composição de cada grupo e a comparação do peso por gêneros. 
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Tabela 5 - Características descritivas dos animais segundo o gênero por grupo 

Tabulação cruzada GÊNERO * GRUPO 

 

GRUPO 

Total A B C D 

GÊNERO 

M Contagem 3 0 2 1 6 

% em GRUPO 60,0% 0,0% 40,0% 20,0% 30,0% 

F Contagem 2 5 3 4 14 

% em GRUPO 40,0% 100,0% 60,0% 80,0% 70,0% 

Total 
Contagem 5 5 5 5 20 

% em GRUPO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabela 6 - Peso médio em kg dos animais por gênero 

Estatísticas de grupo 

 GÊNERO N Média Desvio Padrão Erro Padrão da Média 

PESO 
M 6 44,53 3,24 1,32 

F 14 37,56 2,45 0,65 

 

 

5.2 Comportamento da PIC e PPC por grupos durante todo o experimento 

 

Foi realizada a análise do comportamento da PIC e PPC durante o 

experimento com os resultados expostos nos Gráficos 1 a 4.  

 

Gráfico 1 - PIC comparando os grupos A e B (4ml) no decorrer do experimento 
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Gráfico 2 - PPC comparando os grupos A e B (4ml) no decorrer do experimento 

 

 

Gráfico 3 - PIC comparando os grupos C e D (7ml )no decorrer do experimento 
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Gráfico 4 - PPC comparando os grupos C e D (7ml) no decorrer do experimento 

 

 

 

5.3 Eficácia do modelo experimental em elevar a PIC e NO nos grupos de 4ml 

 

Foi realizada uma análise sobre a eficácia do modelo experimental em causar 

elevação da PIC e dos valores sonográficos da bainha do nervo óptico (USBNO) 

comparando os modelos com expansão do hematoma intracraniano até atingir o volume 

final nos grupos de 4ml. Para esse cálculo, foram computados os intervalos de tempo 

T1-T3 relacionados ao período pré-infusão da solução. Os dados são expostos na 

Tabelas 7 e Gráficos 5 e 6. 

 

Tabela 7 - Estatísticas descritivas dos valores de PIC e NO dos grupos de 4ml (Grupo 

A e Grupo B) no intervalo de Tempo T1-T3 

Estatísticas Descritivas 

 Média Erro Desvio N 

PIC_T1 7,220 4,0803 10 

PIC_T2 8,060 2,9239 10 

PIC_T3 11,820 6,8907 10 

NO_T1 0,47170 0,054408 10 

NO_T2 0,47485 0,049911 10 

NO_T3 0,48240 0,040528 10 
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A análise univariada demonstrou que o modelo de 4ml (Grupos A e B) foi eficaz no 

aumento da PIC (p=0,043), mas não houve significância estatística para os valores de 

USBNO (p=0,335). 

 

Gráfico 5 - Médias estimadas de PIC dos grupos de 4ml (Grupo A e Grupo B) no 

intervalo de Tempo T1-T3 

 

 

Gráfico 6 - Médias estimadas de NO dos grupos de 4ml (Grupo A e Grupo B) no 

intervalo de Tempo T1-T3 
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Embora, na análise descritiva, o aumento nos valores de USBNO não tenha obtido 

significância estatística, conforme relatamos anteriormente, a análise gráfica demonstra 

uma tendência de aumento nos estágios iniciais do modelo experimental (T1-T3) no 

grupo de 4ml. 

 

 

5.4 Eficácia do modelo experimental em elevar a PIC e NO nos grupos de 7ml 

 

Foi realizada uma análise sobre a eficácia do modelo experimental em causar 

elevação da PIC e dos valores USBNO comparando os modelos com expansão do 

hematoma intracraniano até atingir o volume final nos grupos de 7ml. Para esse cálculo, 

foram computados os intervalos de tempo T1-T3 relacionados ao período pré-infusão da 

solução. Os dados são expostos na Tabelas 8 e Gráficos 7 e 8. 

 

Tabela 8 - Estatísticas descritivas dos valores de PIC e NO dos grupos de 7ml (Grupo 

C e Grupo D) no intervalo de Tempo T1-T3 

Estatísticas Descritivas 

 Média Erro Desvio N 

PIC_T1 9,220 8,6846 10 

PIC_T2 31,540 16,6044 10 

PIC_T3 19,240 6,9318 10 

NO_T1 0,48635 0,023344 10 

NO_T2 0,50450 0,016161 10 

NO_T3 0,50685 0,022355 10 

 

A análise univariada demonstrou que o modelo de 7ml (Grupos C e D) foi eficaz 

no aumento da PIC (p=0,007) e NO (p=0,004). 
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Gráfico 7 - Médias de PIC dos grupos de 7ml (Grupo C e Grupo D) no intervalo de 

Tempo T1-T3 

 

 

Gráfico 8 - Médias estimadas de NO dos grupos de 7ml (Grupo C e Grupo D) no 

intervalo de Tempo T1-T3ria 

 

 

 



5 Resultados  42 

5.5 Comportamento da PIC e PPC nos grupos de 4ml (Grupos A e B) na 

fase de atuação das soluções (T4-T7) 

 

Foi realizada a análise da PIC e PPC nos grupos de 4 ml, comparando os 

intervalos de tempo T4-T7, correspondentes ao período do procedimento no qual 

existia ação específica das soluções nos Grupos A (manitol) e B (salina 

hipertônica a 20%). Os dados estão expostos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Valores médios da PIC e PPC durante o intervalo de Tempo T4-T7 

nos grupos de 4ml (Grupo A e Grupo B) 

 GRUPO Média Erro Desvio N 

PIC_T4 

A 9,220 1,9601 5 

B 13,960 5,0777 5 

Total 11,590 4,4054 10 

PIC_T5 

A 8,800 3,3459 5 

B 13,460 4,9928 5 

Total 11,130 4,6997 10 

PIC_T6 

A 10,000 1,9404 5 

B 13,040 5,1403 5 

Total 11,520 3,9980 10 

PIC_T7 

A 11,220 2,6902 5 

B 13,240 5,8556 5 

Total 12,230 4,4259 10 

PPC_T4 

A 86,380 22,0209 5 

B 61,040 27,5814 5 

Total 73,710 27,0553 10 

PPC_T5 

A 93,800 20,6542 5 

B 74,740 15,3626 5 

Total 84,270 19,8847 10 

PPC_T6 

A 95,800 18,4490 5 

B 75,560 14,6674 5 

Total 85,680 18,9916 10 

PPC_T7 

A 98,780 24,2711 5 

B 68,160 16,8249 5 

Total 83,470 25,4572 10 
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Não houve alteração estatisticamente significativa nos valores de PIC 

(p=0,568) e PPC (p= 0,068) no decorrer do tempo nos grupos A e B, o que 

demonstra que nenhuma solução utilizada foi efetiva da redução da pressão 

intracraniana. 

Não observamos alteração nos valores de PIC (p=0,350) e PPC (p=0,600) 

para os intervalos de tempo comparando os grupos A e B. Não houve interação 

entre o grupo (tipo de solução utilizada) e o tempo.   

A análise das médias de PIC e PPC nos grupos A e B no intervalo de tempo 

T4-T7 é observada nos Gráficos 9 e 10. 

 

Gráfico 9 - Médias estimadas da PIC durante o intervalo de Tempo T4-T7 nos 

grupos de 4ml (Grupo A e Grupo B) 

 

 

 T4             T5            T6            T7 
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Gráfico 10 - Médias estimadas da PPC durante o intervalo de Tempo T4-T7 nos 

grupos de 4ml (Grupo A e Grupo B) 

 

 

 

5.6 Comportamento da PIC e PPC nos grupos de 7ml (Grupos C e D) na 

fase de atuação das soluções (T4-T7). 

 

Foi realizada a análise da PIC e PPC nos grupos de 7 ml, comparando os 

intervalos de tempo T4-T7, correspondentes ao período do procedimento no qual 

existia ação específica das soluções nos Grupos C (manitol) e D (salina 

hipertônica a 20%).  As médias são descritas na Tabela 10. 

 

 T4             T5             T6             T7 
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Tabela 10 - Valores médios da PIC durante o intervalo de Tempo T4-T7 nos 

grupos de 7ml (Grupo C e Grupo D) 

 GRUPO Média Erro Desvio N 

PIC_T4 

C 16,840 8,0974 5 

D 19,720 7,4600 5 

Total 18,280 7,4953 10 

PIC_T5 

C 14,560 6,5321 5 

D 17,760 9,1667 5 

Total 16,160 7,6911 10 

PIC_T6 

C 14,760 8,5798 5 

D 16,200 4,7239 5 

Total 15,480 6,5735 10 

PIC_T7 

C 10,980 2,0632 5 

D 18,680 6,7403 5 

Total 14,830 6,2091 10 

PPC_T4 

C 80,360 16,9599 5 

D 61,680 15,2929 5 

Total 71,020 18,1304 10 

PPC_T5 

C 88,040 11,7647 5 

D 63,840 24,9854 5 

Total 75,940 22,3974 10 

PPC_T6 

C 81,640 22,0017 5 

D 75,400 11,1765 5 

Total 78,520 16,7773 10 

PPC_T7 

C 90,220 9,4946 5 

D 71,720 13,0504 5 

Total 80,970 14,5200 10 

 

Não houve alteração estatisticamente significativa nos valores de PIC 

(p=0,156) e PPC (p= 0,352) no decorrer do tempo nos grupos C e D, o que 

demonstra que nenhuma solução utilizada foi efetiva na redução da pressão 

intracraniana. 

Não observamos alteração nos valores de PIC (p=0,226) e PPC (p=0,452) 

para os intervalos de tempo comparando os grupos C e D. Não houve interação 

entre o grupo (tipo de solução utilizada) e o tempo.  
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A análise das médias marginais estimadas de PIC e PPC nos grupos C e 

D no intervalo de tempo T4-T7 é observada nos Gráficos 11 e 12.  

 

Gráfico 11 - Médias estimadas da PIC durante o intervalo de Tempo T4-T7 nos 

grupos de 7ml (Grupo C e Grupo D) 

 

 

 T4            T5             T6             T7 
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Gráfico 12 - Médias estimadas da PPC durante o intervalo de Tempo T4-T7 nos 

grupos de 7ml (Grupo C e Grupo D) 

 

 

Observamos, nos Gráficos 11 e 12, uma tendência de diminuição da PIC e 

de aumento da PPC nos dois grupos analisados no intervalo T4-T7.  

 

 

5.7 Variação dos valores de USBNO geral e por grupos no decorrer de todo o 

experimento 

 

O comportamento geral dos valores de USBNO de todos os experimentos (Grupos 

A, B, C e D) é expresso no Gráfico 13 com tendência de aumento nas fases iniciais e 

declínio com as medidas terapêuticas. Já os valores de USBNO por grupo são expostos 

nos Gráficos 14 e 15. Observamos que, no modelo de 7ml, o comportamento das 

medidas de USBNO foi mais evidente que no grupo de 4ml para cada fase do 

procedimento.  

 

 T4            T5            T6            T7 
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Gráfico 13 - Valores médios de USBNO de todos os grupos e sua variação no decorrer 

do procedimento 

 

 

Gráfico 14 - Valores médios de USBNO dos grupos de 4ml (Grupo A e Grupo B) de 

todos os grupos e sua variação no decorrer do procedimento 
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Gráfico 15 - Valores médios de USBNO dos grupos de 7ml (Grupo C e Grupo D) de 

todos os grupos e sua variação no decorrer do procedimento 

 

 

 

5.8 Comparação dos valores de USBNO durante a fase de atuação da solução 

por tipo (manitol ou salina hipertônica a 20%) no modelo de 4ml 

 

Ao analisar somente no modelo de 4ml o efeito das soluções (manitol ou salina 

hipertônica a 20%) – intervalo T4-T7 – sobre os valores de USBNO, temos os seguintes 

resultados expostos na Tabela 11. Não observamos diferença estatisticamente 

significativa no decorrer do tempo em cada grupo (p=0,308) nem entre os grupos em 

cada intervalo de tempo (p=0,867). 
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Tabela 11 - Estatísticas descritivas dos valores médios de NO dos grupos de 4ml 

(Grupo A e Grupo B) no intervalo de Tempo T4-T7 

Estatísticas Descritivas 

 GRUPO Média Erro Desvio N 

NO_T4 

A 0,50750 0,042245 5 

B 0,47740 0,042883 5 

Total 0,49245 0,043152 10 

NO_T5 

A 0,50550 0,056306 5 

B 0,46670 0,050410 5 

Total 0,48610 0,054375 10 

NO_T6 

A 0,50150 0,036158 5 

B 0,46520 0,057799 5 

Total 0,48335 0,049314 10 

NO_T7 

A 0,50160 0,040539 5 

B 0,46410 0,056448 5 

Total 0,48285 0,050371 10 

 

As médias marginais estimadas dos valores de NO, no intervalo de tempo T4-T7, 

nos Grupos A (4ml com manitol) e B (4ml com salina hipertônica a 20%), são 

representados no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 - Médias estimadas dos valores de NO dos grupos de 4ml (Grupo A e 

Grupo B) no intervalo de Tempo T4-T7 

 

 

 

5.9 Comparação dos valores de USBNO durante a fase de atuação da solução 

por tipo (manitol ou salina hipertônica a 20%) no modelo de 7ml 

 

Ao analisar somente no modelo de 7ml o efeito das soluções (manitol ou salina 

hipertônica a 20%), no intervalo T4-T7, sobre os valores de USBNO; temos os seguintes 

resultados expostos na Tabela 12. Observamos diferença estatisticamente significativa 

no decorrer do tempo em cada grupo (p=0,026), o que demostra efetividade na redução 

dos valores de USBNO sem diferença estatisticamente significante entre os grupos C e 

D (p=0,614).  As médias marginais estimadas durante o intervalo T4-T7 são ilustradas 

no Gráfico 17. 

 

 T4            T5           T6           T7 
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Tabela 12 - Estatísticas descritivas dos valores médios de NO dos grupos de 7ml 

(Grupo C e Grupo D) no intervalo de Tempo T4-T7 

Estatísticas Descritivas 

 GRUPO Média Erro Desvio N 

NO_T4 

C 0,51390 0,026114 5 

D 0,49170 0,013664 5 

Total 0,50280 0,022868 10 

NO_T5 

C 0,50820 0,021382 5 

D 0,49130 0,011793 5 

Total 0,49975 0,018557 10 

NO_T6 

C 0,50040 0,027213 5 

D 0,47880 0,013590 5 

Total 0,48960 0,023256 10 

NO_T7 

C 0,49680 0,028891 5 

D 0,48190 0,019982 5 

Total 0,48935 0,024700 10 

 

Gráfico 17 - Médias estimadas dos valores de NO dos grupos de 7ml (Grupo C e 

Grupo D) no intervalo de Tempo T4-T7 

 
 T4            T5           T6           T7 



5 Resultados  53 

5.10 Efeito da cirurgia sobre a PIC 

 

O impacto da cirurgia em reduzir a PIC foi significativo nos grupos de 4ml (Grupo 

A e B) (p=0,001) e de 7ml (Grupos C e D) (p<0,001), conforme demonstrado nas Tabelas 

13 e 14 e Gráficos 18 e 19. 

 

Tabela 13 - Estatísticas descritivas dos valores médios de PIC dos grupos de 4ml 

(Grupo A e Grupo B) no intervalo de Tempo T7-T9 

Estatísticas Descritivas 

 Média Erro Desvio N 

PIC_T7 12,230 4,4259 10 

PIC_T8 5,710 3,6394 10 

PIC_T9 6,530 4,2306 10 

 

Gráfico 18 - Médias estimadas de PIC dos grupos de 4ml (Grupo A e Grupo B) no 

intervalo de Tempo T7-T9 

 

 

 T7                          T8                          T9 
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Tabela 14 - Estatísticas descritivas dos valores médios de NO dos grupos de 7ml 

(Grupo C e Grupo D) no intervalo de Tempo T4-T7 

Estatísticas Descritivas 

 Média Erro Desvio N 

PIC_T7 14,830 6,2091 10 

PIC_T8 4,830 7,7476 10 

PIC_T9 3,420 3,9166 10 

 

Gráfico 19 - Médias estimadas de PIC dos grupos de 7ml (Grupo C e Grupo D) no 

intervalo de Tempo T7-T9 

 

 

 

 T7                          T8                           T9 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

6.1  Sobre o modelo experimental suíno de hipertensão intracraniana 

 

Esse estudo se utilizou do modelo animal de HIC desenvolvido por Andrade 

et al.8 e aperfeiçoado por Paiva et al.21. Algumas particularidades o tornam um 

bom modelo para estudos de HIC: 

 

a) os suínos apresentam giros corticais e substância branca bem 

desenvolvida, possuindo cérebro mais semelhante ao cérebro humano 

quando comparado ao cérebro de animais menores, como coelhos e 

ratos; 

b) O tamanho do cérebro desses animais estudados permite a 

possibilidade de simular volumes intracranianos cerca de 20-30 vezes 

maiores que os modelos murinos; 

c) Os animais nessa idade apresentam estados de saúde mais uniformes 

e peso com custo relativamente baixo; 

d) A utilização de um balão insuflado permite velocidade constante e 

programada de infusão de soluções simulando um hematoma 

intracraniano, além de permitir a reversibilidade da lesão aparentando 

um procedimento cirúrgico. A desvantagem do sistema de balão é a 

não reprodutibilidade dos efeitos bioquímicos e celulares da presença 

do sangue no tecido cerebral. Como o objetivo do estudo era a 

avaliação dos efeitos agudos sobre a pressão intracraniana, o uso 

desse modelo com balão foi considerado a melhor opção; 

e) Permite a possibilidade de nova expansão do balão simulando 

ressangramento. 

 

Observamos um aumento da PIC aferida pelo cateter e dos valores USBNO 

na fase de insuflação do balão no modelo de 7ml com resultado estatisticamente 

significativo. No modelo de 4ml, houve aumento da PIC de forma consistente. 
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Embora na análise descritiva não tenhamos obtido significância estatística para 

os valores de USBNO, a análise gráfica demonstra uma tendência de aumento 

nesse modelo de 4ml. O modelo de 7ml equivale ao volume aproximado de 

140ml no cérebro de um humano. Esse volume considerável é mais rápido no 

aumento da PIC e na geração de HIC do que o volume de 4ml no suíno. Esse 

maior gradiente pressórico levaria ao maior acúmulo de LCR na bainha do nervo 

óptico com aumento de suas dimensões.  

Na fase final do experimento, o ato de desinflar o balão simulando um 

procedimento cirúrgico foi significativo na diminuição da PIC em todos os grupos 

de animais. Tais achados ratificam este modelo animal suíno de insuflação do 

balão intraparenquimatoso como eficaz na produção de HIC sustentada, bem 

como, na capacidade de reverter a HIC com a desinflação do balão. 

 

 

6.2 Considerações sobre os efeitos das soluções hiperosmolares na PIC 

no modelo experimental suíno de hipertensão intracraniana 

 

Soluções hiperosmolares são utilizadas para redução da PIC desde o 

século passado. Diversos agentes foram utilizados nos testes, prevalecendo o 

uso de manitol e solução salina hipertônica. Não existem evidências definitivas 

que suportem variação significativa em ambas as escolhas105. As variadas 

concentrações de SSH entre os estudos – de 2% a 23,4% – impedem uma 

comparação adequada106-132. Embora o uso de salina seja amplamente 

divulgado, não existe protocolo definitivo para sua utilização. Os resultados 

sobre SSH a 3% apresentam discordâncias nos estudos realizados. Kamel et 

al.102 sugeriram em metanálise que SSH 3% pode ser mais eficaz que manitol 

no controle agudo da PIC. Outros estudos em modelos experimentais animais 

não demonstraram superioridade da SSH. SSH a 3,2% foi utilizada em um 

modelo de coelho de lesão cerebral criogênica133. Utilizando modelo suíno de 

HIC, nós demonstramos que a infusão em bolus de SSH a 3% não reduz 

significativamente a PIC104. Existem inícios de que SSH em concentrações 

maiores poderiam ser uma estratégia mais interessante. Kerwin et al.134, em 

2009, analisaram retrospectivamente 22 pacientes com TCE que receberam 
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manitol (15 a 75g) ou 30 ml de SSH a 23,4% para controle da PIC superior a 

20mmHg por tempo superior a 5 minutos, observando maior queda da PIC no 

grupo da SSH, mas os autores não explicaram como foi calculada a dose do 

manitol limitando a análise e comparação entre os estudos. 

O USBNO corresponde a uma medida indireta da PIC, podendo ser 

utilizado de forma sequencial visando à detecção de alterações precoces que 

estejam associadas ao aumento da PIC em quadros de HIC3-5,59,72,135-137. 

USBNO é um método de baixo custo, portátil, isento de radiação, facilmente 

reprodutível e com capacidade de medição seriada. Devido a essas 

características, pode facilitar o rastreio e a triagem em situações de urgência e 

emergência e em cuidados neurointensivos. 

Utilizamos solução salina hipertônica a 20% para estudar os efeitos agudos 

sobre a PIC. Os principais efeitos adversos – distúrbios hidroeletrolíticos – não 

aconteceram durante o experimento, não parecendo ser de grande relevância 

clínica. Vale ressaltar que o aumento na osmolalidade plasmática pode 

prejudicar a função renal, cardíaca e imunológica, e aumentar a permeabilidade 

da barreira hematoencefálica independentemente do tipo de agente 

hiperosmótico138. 

No nosso estudo, no modelo de HIC dos grupos de 4ml, não observamos 

alterações estatisticamente significativas na PIC e PPC durante a fase de 

atuação do manitol a 20% (grupo A) e da SSH a 20% (grupo B). Ao analisar o 

modelo de 7ml, também não observamos alterações estatisticamente 

significativas na PIC e PPC durante a fase atuação do manitol a 20% (grupo C) 

e da SSH a 20% (grupo D), embora, ao final dessa fase, tenhamos observado 

uma tendência gráfica de diminuição da PIC e aumento da PPC nesses dois 

grupos. O modelo experimental de 7 ml produz valores de PIC maiores que de 

4ml que, de certa forma, proporcionaria melhor atuação das soluções na HIC. 

Ao analisar somente no modelo de 4ml o efeito do manitol a 20% (grupo A) 

e SSH 20% (grupo B) na fase de atuação das soluções sobre os valores USBNO; 

não observamos diferença estatisticamente significativa no decorrer do tempo 

em cada grupo e entre os grupos em cada intervalo de tempo. Vale ressaltar 

que, no nosso modelo de HIC; embora tenhamos reproduzido aumento da PIC 
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de forma consistente na fase de insuflação do balão, nós não tivemos 

significância estatística para os valores de USBNO. 

Ao analisar somente no modelo de 7ml o efeito do manitol a 20% (grupo C) 

e SSH 20% (grupo D) na fase de atuação das soluções sobre os valores USBNO, 

observamos diferença estatisticamente significativa no decorrer do tempo em 

cada grupo. Dessa forma, tanto manitol a 20% quanto SSH a 20% foram eficazes 

em reduzir os valores USBNO. O nervo óptico origina-se do sistema nervoso 

central, sendo cercado por um espaço subaracnoideo perineural cheio de LCR 

e envolto por uma bainha dural. O aumento da pressão intracraniana leva a um 

aumento do LCR na bainha do nervo óptico com aumento de suas dimensões. 

Por outro lado, a diminuição dos valores USBNO implicam indiretamente na 

diminuição da PIC provocada pela atuação das substâncias hiperosmolares 

testadas. Não observamos diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos C (manitol a 20%) e D (SSH a 20%), sugerindo não inferioridade da 

SSH20 em comparação ao manitol na redução dos valores de USBNO nesse 

modelo experimental de HIC. 

Uma crítica ao presente estudo foi a ausência de um grupo-controle para 

comparação dos valores USBNO. Consideramos que as medidas obtidas no 

momento T1 caracterizariam de certa forma um grupo-controle, evitando o 

sacrifício de mais animais com essa única finalidade, ocasionando dilema ético 

e aumento de custos. Para minimizar viés de aferição, optamos por utilização de 

2 examinadores independentes. A hipótese de que existe um atraso nos valores 

USBNO em relação à PIC não foi confirmada. A obtenção das medidas USBNO 

em plano único transversal também pode representar uma limitação. Em suínos, 

o plano sagital é mais difícil de mensurar devido ao estrabismo divergente dos 

animais sob anestesia.  

Atualmente, os padrões de aceitação para métodos não invasivos são 

baseados na precisão dos dispositivos invasivos mediante comparação. 

Considerando a dinâmica dos componentes da PIC na HIC, poderia ser mais 

aceitável focar nas faixas de pressão intracraniana do que um valor absoluto e 

crítico da PIC. Se essa abordagem semiquantitativa for utilizada, o USBNO 

poderia se tornar excelente opção com a vantagem de ser não invasivo, de baixo 

custo, com facilidade de repetição e praticável por uma variedade de 
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especialidades médicas. Esse reconhecimento tem potencial de melhorar muito 

a prestação de cuidados em ambientes hospitalares críticos e serviços de 

urgência e emergência. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O modelo experimental suíno de hipertensão intracraniana é confiável na 

geração de hipertensão intracraniana e pode ser utilizado para conhecer os 

aspectos das condições hemodinâmicas encefálicas e estudar o efeito de novas 

medicações ou intervenções.  

A SSH a 20% e manitol a 20% não foram eficazes na diminuição da PIC e 

USBNO no modelo experimental suíno de 4ml. 

A SSH a 20% e manitol a 20% não foram eficazes na diminuição da PIC no 

modelo experimental suíno de 7ml. 

A SSH a 20% e manitol a 20% foram eficazes em diminuir os valores 

USBNO no modelo experimental suíno de 7ml, sem inferioridade da SSH 20% 

em relação ao manitol a 20%. 
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8  ANEXOS 

 

 

8.1 ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética 
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