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CORRELAÇÃO ENTRE AS PRESSÕES INTRA-ABDOMINAL E INTRAVESICAL 
DE EQUINOS EM POSIÇÃO SUPINA OU DECÚBITO LATERAL 

 

 

RESUMO 

Por meio do presente estudo, buscou-se correlacionar a pressão intra-abdominal 

(PIA) com a pressão intravesical (PIV), em equinos em posição supina ou decúbito 

lateral, submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos, no setor de clínica cirúrgica 

do Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel”, da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp, Câmpus de Jaboticabal/SP. Ao longo de 

dois anos, foram mensurados dados de 20 cavalos adultos, sendo 11 machos 

(inteiros ou castrados) e 09 fêmeas, com peso corpóreo entre 350 e 500 kg e idade 

entre 3.5 a 12 anos, divididos em dois grupos: decúbito lateral (n=10) e posição 

supina (n=10). A pressão intra-abdominal foi registrada por abdominocentese, 

utilizando-se cânula intraperitoneal conectada a sistema preenchido por fluído 

(equipo de pressão venosa central), calibrado na altura de inserção da cânula. Já a 

pressão intravesical foi obtida a partir de sondagem vesical, utilizando-se sistema 

preenchido por fluído, calibrado ao nível da tuberosidade isquiática de cada animal 

(posição supina) ou sínfise púbica (decúbito lateral). O decúbito influenciou 

diretamente nos valores da PIA. Houve diferença expressiva (p < 0.001) e ausência 

de correlação entre a PIA registrada em posição supina e decúbito lateral, tanto à 

inspiração (rs = 0.127, p = 0.209) quanto à expiração (rs = - 0.0393, p = 0.697). Em 

posição supina foi observada diferença (p < 0.05) entre a PIA e PIV, ao final da 

inspiração e expiração, tanto para a PIV obtida com a vesícula urinária vazia quanto 

distendida com os volumes predeterminados. Pôde-se observar correlação e 

concordância desprezíveis entre ambas nesta posição corporal. Em decúbito lateral, 

ao final da inspiração, houve diferença (p < 0.05) entre a PIA e a PIV registrada com 

insuflação com 25ml. Já, ao final da expiração, esse fato foi evidenciado para a PIV 

obtida com 25ml e 50ml. A PIV obtida após distensão vesical de 100ml foi a única a 

não diferir da PIA, independentemente do lado o qual o paciente havia sido 

posicionado. Da mesma forma, para este valor, observou-se alta correlação e 

concordância entre as pressões. Quando o decúbito lateral for dividido em esquerdo 

e direito, a correlação e concordância entre as pressões mantiveram-se, 
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independentemente do volume de insuflação vesical utilizado para obtenção da PIV 

e do lado o qual o paciente estava posicionado, sendo mais representativos para o 

volume de 100ml, com os pacientes mantidos em decúbito lateral esquerdo e a PIV 

registrada ao final da inspiração. Assim, a posição supina se mostrou inadequada na 

obtenção indireta da PIA. Esta deve ocorrer, preferencialmente com o paciente 

mantido em decúbito lateral esquerdo, mediante insuflação da vesícula urinária com 

100ml e os valores da PIV registrados ao final da inspiração. 

 

Palavras-chave – Altura axilar média, cavalos, decúbito dorsal, distensão vesical, 

hipertensão intra-abdominal, vesícula urinária.  
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INTRABLADDER PRESSURE AS A PREDICTOR OF INTRA-ABDOMINAL 

PRESSURE OF HORSES IN SUPINE POSITION OR LATERAL RECUMBENCY 

 
 
ABSTRACT  

We sought to correlate intra-abdominal pressure (IAP) with intravesical pressure 

(IBP) of horses in supine position or lateral recumbency. For that purpose, patients 

admitted at our hospital for elective surgical procedures not related to the 

gastrointestinal or genitourinary tract, during a two-year period were included on our 

study. During that time, 11 adult male (stallions or geldings) and 09 female horses, 

weighting from 350 to 500 kg, and from 3.5 to 12 years of age were selected. 

Patients were divided into two distinct groups (n=10) according to body position 

requested for surgical procedure. Intra-abdominal pressure was recorded by 

intraperitoneal cannula connected to a fluid-filled system (central venous pressure 

water column system), zeroed at the level of insertion of the cannula. Intravesical 

pressure was obtained from bladder catheterization, by using the same fluid-filled 

system, individually zeroed at the level of the tuber ischii (supine position) or pubic 

symphysis (lateral recumbency). Body position directly influenced IAP values. A 

difference (p < 0.001) between intra-abdominal and intravesical pressures, at end-

inspiration (rs = 0.127, p = 0.209) and end-expiration (rs = - 0.0393, p = 0.697) was 

perceived when comparing supine position with lateral recumbency. Similarly, both 

pressures differed, with no distinct correlation between them, regardless the saline 

volume used for bladder distension and the moment of pressure recordings (end-

inspiration or end-expiration). In addition, difference (p < 0.05) between both 

pressures was also noticed at patients in lateral recumbency, when IBP was obtained 

end-inspiration, following bladder distension with 25 ml of saline solution. At end-

expiration, similar results were obtained for IBP recorded with 25 ml and 50 ml 

insufflation volumes. Correlation values between both pressures maintained within 

previous standards as lateral recumbency was divided into right and left, regardless 

insufflation volume used for IBP recordings. Therefore, supine position should not be 

used for purposes of indirect assessment of IAP. To that purpose, the patient should 

be kept in left lateral recumbency, the bladder should be distended with 100 ml of 

saline solution, and IBP readings should occur at end-inspiration.  



vi 
 

Keywords: Dorsal recumbency, Equine, Intra-abdominal hypertension, mid-axillary 

line, bladder distension volume. 
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CAPÍTULO 1 – Considerações gerais 

  

1.1 Introdução 

 

A pressão intra-abdominal (PIA) é definida como a medida da pressão do 

compartimento abdominal. Pode ser obtida na espécie humana diretamente, por 

meio da inserção de um cateter no compartimento abdominal, ou indiretamente, pela 

monitoração vesical (BROSNAHAN et al., 2009). As complicações associadas ao 

seu aumento são conhecidas há mais de 100 anos. Entretanto, somente nos últimos 

15 anos foram mais bem elucidadas e caracterizadas. A partir disto definiu-se a 

hipertensão intra-abdominal (HIA) e síndrome compartimental abdominal (SCA).  

Preditores independentes de mortalidade em unidades de terapia intensiva 

(UTI), a manifestação da HIA e SCA, na maioria das vezes, passa despercebida, 

sendo apenas caracterizadas após falências orgânicas. O monitoramento diário da 

PIA, nos pacientes em risco iminente de morte, é imprescindível na prevenção da 

SCA/HIA. 

Nos equinos, os óbitos raramente são associados à manifestação da 

hipertensão intra-abdominal, pois dificilmente a PIA é monitorada com finalidade 

prognóstica ou terapêutica. Acredita-se que, assim como na espécie humana, o 

registro constante (bedside monitoring) da pressão intra-abdominal poderia 

aumentar a taxa de sobrevida dos pacientes em estado crítico (potros/animais em 

sepse, traumatizados, apresentando síndrome cólica, dentre outros). 

No entanto, diferentemente da medicina humana, na qual a eficácia dos 

métodos indiretos de registro da PIA já foi comprovada, nos equinos, esta 

correlação, até o presente momento, foi descartada.  

Nos seres humanos, o registro extrapolado da PIV deve ser feito com o 

paciente em posição supina (decúbito dorsal) (MALBRAIN; DERREN, 2006; 

MALBRAIN et al., 2006). Em contrapartida, nos estudos com equinos, as tentativas 

de validação dos métodos indiretos foram efetuadas com os animais mantidos em 

posição quadrupedal (WILKINS, 2005; DECHANT; NIETO; LEJEUNE, 2008; 

MUNSTERMAN; HANSON, 2009; MUNSTERMAN; HANSON, 2011; CANOLA et al., 

2012). No entanto, acredita-se que, assim como nos seres humanos, o fator 
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“posição corporal” esteja diretamente relacionado à eficácia do monitoramento da 

PIA, via pressão intravesical, nestes animais.  

 

 

1.2 Revisão de Literatura 

 

A cavidade abdominal contém órgãos e vísceras protegidas e delimitadas 

tanto por estruturas rígidas (vértebras espinhais e arco costal), quanto por estruturas 

musculares da parede abdominal e diafragma. Esta configuração propicia certo grau 

de complacência não linear. Consequentemente, gera-se, no seu interior, uma 

pressão, denominada pressão intra-abdominal (PIA) (MALBRAIN et al., 2006). 

Ao considerar-se a dimensão abdominal fixa, o aumento de volume dos 

órgãos abdominais pode elevar a PIA e, potencialmente, ocasionar a HIA ou SCA. 

Esta elevação pode ocorrer em decorrência de processos mórbidos (peritonite, 

obstrução intestinal, pancreatite aguda, ileus, aneurisma da aorta abdominal); no 

período pós-operatório (peritonite, abcesso intra-abdominal, hemorragia 

intraperitoneal, dilatação gástrica aguda); secundariamente aos traumas (edema 

visceral após tratamento de choque, hemorragia intraperitoneal ou retroperitoneal); 

via iatrogênica (cirurgias videolaparoscópicas, fechamento de celiotomia sob tensão, 

aplicação de bandagens abdominais); ou de forma crônica (grandes massas intra-

abdominais, ascite, diálise peritoneal e gestação) (SCHEIN et al., 1995). 

A elevação persistente da PIA em valores acima de 12mmHg é definida como 

hipertensão intra-abdominal (HIA). Este quadro é responsável por aumento 

significativo nas taxas de morbidade e mortalidade em pacientes humanos em 

unidades de tratamento intensivo (MALBRAIN; LAET, 2009; GALLAGHER, 2010; 

HAVENS; SOYBEL, 2011). Já a hipertensão severa (PIA > 20mmHg) é denominada 

de síndrome compartimental abdominal (SCA). Esta caracteriza-se por disfunção 

múltipla de órgãos, a qual evolui rapidamente para a fatalidade (KIMBALL et al., 

2009; HAVENS; SOYBEL, 2011). 

O diagnóstico da HIA ou SCA só é possível mediante registro da PIA, o qual 

pode ser realizado direta ou indiretamente. Apesar de, hipoteticamente, ser mais 

confiável, o registro direto da pressão intra-abdominal (mediante punção da 
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cavidade abdominal) também é passível de erros de leitura, podendo gerar sobre ou 

subestimação dos valores pressóricos (MALBRAIN, 2004). 

Na espécie humana, pelo fato da pressão abdominal seguir a dinâmica da Lei 

de Pascal, a mesma, por ser primariamente fluida em caráter, comporta-se como 

sistema fluido hidráulico homogêneo. Ou seja, a pressão exercida em qualquer 

ponto da cavidade abdominal é considerada isotrópica. Isto permite que a pressão 

intra-abdominal seja extrapolada para a pressão exercida sobre órgãos ocos, 

podendo ser estimada, pela vesícula urinária (KRON; HARMAN; NOLAN, 1984; 

KUHN, 1996; MALBRAIN, 2004; MALBRAIN et al., 2006; DE KEULENAER et al., 

2009; HURCOMBE; SCOTT, 2012), reto ou estômago (OBEID et al., 1995; 

TURNBULL et al., 2007).  

Dentre estes, o método padrão (gold standard) de registro indireto da PIA, em 

seres humanos, reconhecido pela Sociedade Mundial da Síndrome Compartimental 

Abdominal (WSACS), é a pressão intravesical (PIV), obtida por meio de sistema de 

manometria preenchido com fluído, com o paciente mantido, mandatoriamente, em 

posição supina (decúbito dorsal) (MALBRAIN; DERREN, 2006). Em parte, a escolha 

desta metodologia se deveu a fato de a mesma ser pouco invasiva e laboriosa, e por 

apresentar resultados confiáveis (BALOGH; DE WAELE; MALBRAIN, 2007). 

Especificamente nos equinos, tentou-se correlacionar, sem êxito, tanto a 

pressão intragástrica (PIG) (CANOLA et al., 2011) quanto a PIV (WILKINS, 2005; 

DECHANT; NIETO; LEJEUNE, 2008; MUNSTERMAN; HANSON, 2009) com a PIA, 

utilizando-se as metodologias pré-estabelecidas para os seres humanos. Em face da 

ineficiência dos modelos já consagrados, também foram avaliadas variações das 

técnicas de obtenção da PIG (MUNSTERMAN; HANSON, 2011) e da PIV (CANOLA 

et al., 2012). Assim como nos delineamentos anteriores, os resultados obtidos 

também foram desfavoráveis. Em todos esses ensaios prévios de tentativa de 

registro indireto da PIA nos equinos, os animais avaliados foram mantidos em 

posição quadrupedal, diferentemente da metodologia preconizada para os seres 

humanos, nos quais os pacientes são mantidos, mandatoriamente, em posição 

supina (MALBRAIN; DERREN, 2006; MALBRAIN et al., 2006).  

Em virtude da ausência de correlação da PIA com suas estimativas indiretas 

(PIV e PIG), independentemente da técnica utilizada, cogitou-se a possibilidade de a 
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pressão abdominal dos equinos não seguir a Lei de Pascal (CANOLA et al., 2009; 

HURCOMBE; SCOTT, 2012), como na espécie humana. Em virtude disto, a 

relevância da HIA/SCA na sobrevida de pacientes enfermos ainda é meramente 

especulativa nos equinos (WILKINS, 2005). 

Obstruções gastrintestinais, parto gemelar, hidropsia e uroperitôneo neonatal 

são condições claramente relacionadas à ocorrência da HIA, nos equinos (WILKINS, 

2005). Porém, poucos são os relatos creditando à HIA o aumento da morbidade e 

mortalidade nesta espécie animal (BROSNAHAM et al., 2009; MUNSTERMAN; 

HANSON, 2009).  

Com base no exposto, buscou-se estudar se há correlação entre as pressões 

intra-abdominal e intravesical, visando à validação do registro não invasivo da PIA, 

por meio da PIV, nos equinos, levando em consideração a posição corporal dos 

pacientes. Acredita-se que este fator (posição corporal) seja determinante para a 

validação desta metodologia nesta espécie, visto que tentativas prévias, com os 

animais mantidos em posição quadrupedal e utilizando a mesma metodologia (e 

variação) consagrada para os seres humanos, não obtiveram êxito neste feito. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

A mensuração da PIA é mandatória em seres humanos que possuem algum 

risco de desenvolverem ou que já estejam cursando com HIA/SCA. O êxito do 

tratamento e aumento na sobrevida de pacientes, nestas condições, está 

diretamente relacionado ao controle da PIA. Nos equinos, o estabelecimento e 

validação de métodos indiretos de mensuração destes valores poderão, 

futuramente, aumentar as taxas de sobrevida dos animais manifestando HIA/SCA, 

atualmente negligenciados. 
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1.4 Hipóteses 

 

A validação do método indireto de registro da pressão intra-abdominal 

possibilita a monitoração constante ou intermitente do perfil da PIA de pacientes 

equinos em terapia intensiva ou no peroperatório e pós-operatório. 

A hipertensão intra-abdominal e a síndrome compartimental abdominal podem 

ser mais bem estudadas e compreendidas na espécie equina mediante o 

monitoramento constante ou intermitente da PIA. 

 

 

1.5 Objetivo Geral 

 

Validar o método indireto de estimativa da PIA pela PIV nos equinos. As 

informações obtidas nesse estudo foram redigidas no Capitulo 2 com finalidade de 

futura submissão para o periódico Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 

(ISSN: 1476-4431). 

 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

Validar o método indireto de estimativa da PIA por meio da PIV e, deste 

modo, averiguar se o abdômen destes animais está sujeito à dinâmica da Lei de 

Pascal, à semelhança dos seres humanos. Além disso, verificar a influência das 

alterações posturais (posição supina ou decúbito lateral) sobre a eficácia da PIV em 

estimar a PIA. Por fim, avaliar a interferência do volume utilizado na distensão 

vesical sobre os valores da PIV e, consequentemente, sobre sua capacidade em 

estimar a PIA.   
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