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FiO2

Fração inspirada de oxigênio

PaO2

Pressão parcial de oxigênio no sangue arterial

PaCO2

Pressão parcial de CO2 no sangue arterial

SDRA

Síndrome do desconforto respiratório agudo

LePIV

Lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica

IL

Interleucina

VT

Volume corrente

PEEP

Pressão expiratória final positiva

V/Q

Relação ventilação – perfusão

TIE

Tomografia de Impedância Elétrica

TC

Tomografia Computadorizada

IrpA

Insuficiência respiratória pulmonar aguda

ROI

Região de interesse

kV

Quilovolts

mAp

Miliamperes

kHz

Kilo - hertz

MRA

Manobra de recrutamento alveolar

MTP

Manobra de titulação da PEEP

ml

Mililitros

ΔP

Delta de pressão inspiratório

	
  

	
  

	
  

Resumo
Beraldo MA. Estudo dos efeitos da posição prona na distribuição regional da
aeração e da perfusão pulmonar através da tomografia de impedância
elétrica e da tomografia computadorizada multislice. [tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011.
Introdução: A utilização da posição prona melhora significativamente a
oxigenação de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo
(SDRA). Estudos prévios sugerem que o recrutamento das regiões
pulmonares colapsadas e pobremente aeradas é um dos possíveis
mecanismos responsáveis pela melhora da oxigenação, no entanto, os
mesmos

ainda

não

foram

comprovados.

Objetivos:

Quantificar

a

distribuição regional da aeração e da perfusão pulmonar, em ambas as
posições prona e supina, através da tomografia de impedância elétrica (TIE)
e da tomografia computadorizada multislice (TC), correlacionando-as com as
respectivas trocas gasosas. Métodos: Foram estudados 21 suínos, da raça
Ladrasse anestesiados e em ventilação mecânica controlada. Os animais
foram divididos em dois grupos, de acordo com o método de imagem. 13
animais foram estudados com a TIE (grupo TIE) e 8 animais foram
estudados com a TC (grupo TC). Após a indução do modelo de lesão
pulmonar (infusão intermitente de solução salina e ventilação lesiva por 3
horas), os animais foram submetidos a uma manobra de recrutamento
alveolar máxima (MR) seguida por uma manobra de titulação da PEEP
(MTP), realizada em passos decrementais de 2 em 2 cmH2O PEEP. Onze
animais (7 no grupo TIE e 4 no grupo TC) foram randomizados para iniciar o
estudo na posição supina, seguida de uma segunda MR e MTP na posição
prona. Dez animais (6 no grupo TIE e 4 no grupo TC) receberam as
manobras na ordem inversa. Para o estudo da perfusão foram adicionados
mais sete animais (2 no grupo TIE e 5 no grupo TC) que foram submetidos à
injeção rápida de solução salina hipertônica e/ou de contraste iodado
respectivamente.

Resultados:

Não

foram

encontradas

diferenças

significativas na quantidade de tecido pulmonar colapsado e hiperdistendido,
entre as posições estudadas em ambos os grupos TIE e TC (p= 0.06).
Entretanto, as trocas gasosas foram consistentemente melhores durante a
	
  

	
  

	
  

posição prona (p<0.05), com shunt pulmonar significativamente menor
(<55%, p<0.001) para níveis equivalentes de PEEP entre ambas as
posições. A análise da perfusão pulmonar evidenciou a presença de grande
fluxo sanguíneo pulmonar (2x mais perfusão específica) nas áreas de
colapso pulmonar durante a posição supina, assim como a ausência de
maiores efeitos gravitacionais na distribuição da perfusão entre as posturas.
Conclusão: A análise quantitativa da TIE e da TC evidenciou que, para a
mesma quantidade de tecido pulmonar colapsado, a oxigenação arterial foi
sempre mais comprometida durante a posição supina, com aumento
significativo do shunt pulmonar e com uma região de colapso pulmonar mais
perfundida, sugerindo que a posição prona melhora a oxigenação e a
relação ventilação – perfusão, mas não atenua os efeitos gravitacionais
sobre o parênquima pulmonar, o que não confirma os possíveis efeitos
protetores associados à posição prona.
Descritores: Impedância Elétrica; Lesão Pulmonar Induzida por Ventilação
Mecânica; Perfusão; Relação Ventilação – Perfusão; Síndrome do
Desconforto Respiratório Agudo; Tomografia Computadorizada por Raios X;
Ventilação pulmonar.
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Summary / Abstract
Beraldo MA. Effects of prone position on regional distribution of lung aeration
and perfusion. Analysis by electrical impedance tomography and computer
tomography. [tese]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo”; 2011.
Introduction: Prone position has been shown to consistently improve
oxygenation in patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS).
Previous studies suggested some improvement in lung recruitment or a
better ventilation of poorly aerated areas as possible mechanisms for such
oxygenation benefits. Objective: To quantify the regional distribution of
aeration (collapse and hyperdistend lung tissue) and lung perfusion by
Computer Tomography (CT) and electrical impedance tomography in supine
and prone positions and to correlate them with pulmonary gas exchange.
Methods: We studied 21 anesthetized Landrace pigs under controlled
mechanical ventilation. These animals were divided in two groups: Thirteen
(13) animals in the EIT group and eight (8) in the CT group. After lung injury
(saline lavage + VILI during 3 hours), animals were recruited and submitted
to two sequential PEEP trials, both consisting of decremental PEEP steps (2
cmH2O steps). Seven (n=7) animals in the EIT group and four (4) in the CT
group were allocated to a PEEP trial under supine position, followed by a
second PEEP trial in prone. Six (6) animals in the EIT group and four (4) in
the CT group received PEEP trials in reverse order. Seven (7) additional
animals were studied for lung perfusion distribution, by analyzing the first
pass kinetics of hypertonic solution (2 animals - EIT group) and iodine
contrast (5 animals - CT group). Results: No differences in the amount of
collapsed and hyperdistended lung tissue were found between both postures
(p= 0.12 vs. p = 0.41 respectively) in both the EIT and CT groups. However,
the gas exchange was consistently better (p <0.05), with much lower (55%
lower) pulmonary shunt during prone position (p=0.001), at equivalent PEEP
levels in both groups. The perfusion studies confirmed a higher perfusion (≥
2 times increment in specific perfusion) of the atelectatic lung tissue in supine
position, without majors gravitational effects between both positions.
Conclusions: The quantitative analysis of EIT and CT showed that for the
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