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MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INTRACRANIANA. 
 

Protocolo de conduta 
George Schulte 

 
 
 
 

Introdução 
 
A Pressão Intracraniana é resultante da soma de volumes de sangue circulante 
intracraniano, do volume do cérebro, do líquido cefalorraquidiano, e sua relação 
com a caixa craniana, rígida e fechada, condicionando a distribuição de forma 
equitativa, desta pressão, na cavidade intracraniana. Em outras palavras a Pressão 
Intracraniana (PIC) expressa a relação do conteúdo da caixa craniana e o volume do 
crânio, que é constante- Doutrina de Monroe-Kellie). 
 
Fisiopatologia 
 
Em adultos, o parênquima cerebral compõe 80% do volume intracraniano, o sangue 
10% e o liquor 10%, 150 ml, aproximadamente, dos quais 20-30 ml estão nos 
ventrículos e o restante no espaço subaracnoideo. A produção liquórica é de 0,3 a 0,4 
ml/min, sendo maior nos plexos coroideos, cerca de 70%, e o restante por transudação 
ependimaria, seguindo um fluxo dos ventrículos aos espaços subaracnoideos das 
cisternas e da convexidade cerebral. 
As pressões intracranianas em adultos oscilam entre 10-15 mmHg, 3-7 mmHg em 
crianças e 1,5-6 mmHg até 2 a 3 anos de idade. Desta forma, qualquer alteração no 
volume intracraniano, sejam quaisquer as causas, num compartimento rígido, resultará 
em um aumento da pressão intracraniana.  
Eventos patológicos, tais como lesões com efeito de massa, hematomas, abscessos, 
processos inflamatórios com edema e inchaço e oclusões das vias de circulação 
liquórica, causam deslocamentos de estruturas e conseqüente aumento de PIC, uma vez 
que o volume intracraniano é constante. 
O fluxo sanguíneo cerebral (FSC) determina o volume sanguíneo no espaço 
intracraniano, aumentando em hipercapnia e hipóxia.  
O volume sanguíneo intracraniano é de 4-4,5 ml/100 g de tecido cerebral, distribuído 
60% no compartimento venoso e 40% no compartimento arterial. 
Em resumo, as principais causas do aumento da PIC estão listadas abaixo: 

• Lesões com efeito de massa 
• Edema 
• Aumento de produção de liquor 
• Diminuição da absorção do liquor 
• Hidrocefalias obstrutivas 
• Obstrução de drenagem venosa 
• Hipertensão intracraniana idiopática  

 
 
 
 
Complacências intracranianas 
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A complacência à PIC não é linear, de forma que diminui quando os volumes 
intracranianos aumentam. De início os mecanismos compensatórios permitem um 
aumento do conteúdo intracraniano com pouca elevação de PIC, no entanto, exauridos 
estes mecanismos, ocorre um importante aumento de PIC com pequenos aumentos nos 
volumes compartimentais intracranianos.  
O Fluxo sanguíneo cerebral (FSC) é diretamente proporcional à pressão de perfusão 
cerebral (PPC) e inversamente proporcional à resistência vascular cerebral (RVC). A 
PPC é resultante da pressão arterial média (PAM) menos a pressão venosa, que corre 
paralela à PIC, pelo que podemos considerar a PPC como a diferença de PAM e PIC, 
expressando-se o FSC pela equação: 
           PPC    PAM-PV(PIC) 
FSC= ─── = ───────── 
           RVC           RVC 
 
O parênquima cerebral é constituído por substância branca, com predomínio de axônios 
e mielina, e substância cinzenta com predomínio de corpos celulares. Precisamos 
salientar que a parte sólida representa 25% e os restantes 75% por água, distribuída nos 
espaços intra e extracelulares. Este fato expressa a extrema importância dos processos 
infecciosos intracranianos, seja do parênquima, seja das estruturas contíguas ao encéfalo 
e seus envoltórios, além dos processos traumáticos que constituem uma demanda grave 
nos dias atuais que, no entanto, fogem do objetivo deste protocolo. 
Quando falamos de aumento de volume nos processos inflamatórios, além de seus 
possíveis causadores, fazemos referência a edema vasogênico e edema citotóxico. Além 
destes dois tipos temos o edema hidrostático do espaço intersticial por aumento de 
pressão venosa e o edema intersticial que ocorre nas regiões periventriculares, pela 
transudação transependimária de LCR em pacientes com hidrocefalia e hipertensão 
intracraniana (HIC). 
Todos estes processos produzem um aumento de PIC e conseqüente redução de FSC, 
levando à hipóxia e que leva ao aumento de edema, estabelecendo um círculo vicioso. 
 
 
Manifestações clínicas 
 
Cefaléias, depressão do nível de consciência, vômitos, alteração de pares cranianos. 
Fundo de olho só mostrará papiledema em processos mais arrastados, ou HIC aguda, 
fato incomum em infecções do sistema nervoso central (SNC). Os sinais incluem a 
tríade de Cushing (bradicardia, depressão respiratória e hipertensão arterial) e presença 
de sinais focais em pacientes com processos de efeito de massa, hérnias devido ao 
desenvolvimento de gradientes pressóricos, mais freqüentes as hérnias subfalcinas, 
transtentoriais, uncais, cerebelares ascendentes e tonsilares. 
 
 
Monitorização da PIC e Indicações. 
 
A proposta de monitorar a PIC é fornecer condições adequadas de PPC e oxigenação 
adequada, cuja única maneira é determinar medida de PAM e a PIC continuamente. A 
PPC deve ser mantida entre 60 mmHg e 75 mmHg na tentativa de evitar hipoperfusão e 
e lesões isquêmicas. 
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O diagnóstico de HIC é baseado em manifestações clínicas e sedimentada em  estudos 
de imagem. 
Além das indicações clássicas tais como trauma cranioencefálico (TCE), ataques 
isquêmicos, hemorragias intra parenquimatosas, hidrocefalias, hemorragias 
subaracnoideas, encefalopatias hepáticas e tromboses sinusais, no decorrer destes anos, 
no IIER, observamos uma série de lesões cerebrais de origem bacteriana e viral que 
devem ser incluídas entre as indicações acima mencionadas. 
Os protocolos internacionais estabelecem que devem ser submetidos à monitorização da 
PIC: 

• Escala de coma de Glasgow 8-3 
• Idade ≥ de 40 anos 
• Sinais patológicos motores 
• Pressão arterial sistólica menor a 90 mmHg 

 
 
Papel da Tomografia Computadorizada 
 
Identificação de imagens com efeito de massa, deslocamentos de linha média, 
estreitamento ou borramento de cisternas de base, apagamento de sulcos em processos 
infecciosos, dilatações dos ventrículos e encefalopatias. 
 
 
Tipos de Monitor 
 

• Intraventricular 
• Intraparenquimatoso 
• Subaracnoideo 
• Epidural 

 
Para o nosso uso, em afecções infecciosas, preferimos o uso de eletrodos 
parenquimatosos, associados a eletrodos de medida de temperatura. O mais usado é o 
sistema Camino, de fibras ópticas, de baixo risco de instalação e de fácil colocação e 
calibragem. 
  
 
Análise da ondas de registro 
 
As ondas de registro da PIC não são monomórficas, evidenciando variações cíclicas 
baseadas em superposição de contrações cardíacas, respiração e complacência 
intracraniana.  
A forma das ondas de PIC normal apresentam um pico grande, correspondente à pressão 
sistólica seguido de dois picos menores correspondentes à pressão central venosa atrial.  
As formas de ondas patológicas se expressam de seguinte forma: 
 

1. Ondas A de Lundberg em platô – PIC ≥ 50 mmHg durante 5-20 minutos, 
geralmente acompanhadas de aumento de PAM 

2. Ondas B de Lundberg de pressão-amplitude de 10-20 mmHg 
3. Ondas C de Lundberg – freqüência de 4-8 /min. 
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Protocolo de tratamento da PIC 
 

1. Manter a PIC ≤ 20 mmHg 
2. Manter a PPC > 70 mmHg com manutenção apropriada de PAM 
3. Sedação 
4. Posicionamento da cabeça para facilitar o retorno venoso, com decúbito em 30º 

em relação ao coração 
5. Tratamento agressivo em caso de febre, pois aumenta a demanda metabólica e 

conseqüente FSC e aumento da PIC 
6. Uso de drogas antiepilépticas em caso de crises ou suspeita de estado de mal não 

convulsivo, pois, elevam a PIC. 
7. Manitol: soluções de 20% em bolus de 1 g/Kg. Repetir em doses de 0,25 a 0,5 

g/Kg se necessário, de 6/6 horas. 
Sempre controlar a função renal 

8. Outros diuréticos: Furosemida 0,5-1.0 mg/Kg EV associado ao Manitol como 
efeito de potencialização. Cuidado com a Hipokalemia. 

9. Solução salina hipertônica em bolus: infusão salina de 3% e bolus de solução, 
10-20 ml a 7´5-23,4 %. Descontinuar após 72 horas para evitar efeito rebote. 

10. Glucocorticóides: tem sido constatados resultados satisfatórios em infecções de 
SNC, abscessos e meningites. 

11. Hiperventilação: ventilação mecânica para reduzir PaCO2 a 26-30 mmHg 
12. Barbitúricos: reduzem o metabolismo cerebral e FSC, reduzindo a PIC, 

providenciando efeito neuroprotetor. Pentobarbital 5-20 mg/Kg em bolus 
seguindo-se 1-4 mg/Kg por hora, sob monitoração eletroencefalográfica. 

13. Hipotermia: 32°-34°, com muita ressalva e critérios, principalmente em traumas 
cranioencefálicos. Não estudado em infecções de SNC. 

      
 
Tratamento cirúrgico 

1. Em casos de lesões expansivas 
2. Considerar craniotomias descompressivas em casos de HTN-IC (hipertensão 

intracraniana). 
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