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RESUMO

LUCAS, R. Monitorização e mensuração tomográfica de diferentes técnicas de crioterapia

em pele de cães da raça Beagle, e sua relação com as medidas da necrose estimadas pela

histopatologia. [Computed tomography monitoring and mensuration of different cryotherapy

techniques on the skin of Beagle dogs and their association with necrosis assessment through

histopathological analysis]. 2004. 102 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) - Faculdade

de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

O uso do frio pela medicina é muito antigo, utilizado inicialmente de forma empírica, teve

grandes avanços nos séculos XIV e XX, evoluindo juntamente com a  Física. O surgimento de

novas técnicas e equipamentos, possibilitou à crioterapia tornar-se uma importante opção no

tratamento de neoplasias, benignas e malignas, de diferentes órgãos (tais como fígado, próstata,

pâncreas e mamas) e sistemas (ósseo, neurológico e tegumentar). O grande desenvolvimento

tecnológico permitiu além do maior número de indicações, melhores resultados, mormente com

o uso de técnicas de imagem para o acompanhamento do procedimento. Porém, poucos são os

trabalhos que enfocam a monitorização e mensuração do congelamento, pela tomografia

computadorizada, bem como avaliação da necrose obtida. No presente trabalho propôs-se  ava-

liar as relações entre as medidas obtidas pela tomografia computadorizada, em 20 cães da raça

Beagle, durante o congelamento por aplicação do nitrogênio pela sonda fechada (75 segundos),

spray (75 e 135 segundos) e derramamento (75 segundos), comparando estas medidas com

aquelas mensuradas pela histopatologia da necrose provocada, para posteriormente avaliar a

efetividade dos métodos e criar protocolos de tratamento. Os valores de diâmetro, raio, profun-

didade e volume do congelamento foram comparados entre si e, com os respectivos valores da

necrose após 96 horas do procedimento. Os valores foram submetidos a análise de variância de

medidas repetidas e teste de Bonferroni (p<0,05). Constatou-se que: a técnica de sonda fechada

oferece congelamento e subseqüente necrose mais superficial que os outros métodos, sendo a

técnica menos efetiva; em todas as técnicas o volume, diâmetro e profundidade são inferiores
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no tecido necrosado quando comparados aos seus similares naquele congelado; em nenhuma

das quatro técnicas a profundidade de congelamento foi equivalente ao seu raio. Finalmente,

houve a possibilidade de desenvolvimento de protocolos alternativos de congelamento a partir

da profundidade de necrose pretendida (hf), obtendo-se como resultado (sonda - Di = hf / 0,29;

spray I; Di = hf / 0,31; spray II - Di = hf / 0,35; derramamento -Di = hf / 0,38) o diâmetro do

congelamento (Di) necessário para o êxito do tratamento.

Palavras Chave: Crioterapia, criocirurgia, tomografia computadorizada, histopatologia animal.
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ABSTRACT

LUCAS, R. Computed tomography monitoring and mensuration of different cryotherapy

techniques on the skin of Beagle dogs and their association with necrosis assessment through

histopathological analysis. [Monitorização e mensuração tomográfica de diferentes técnicas

de crioterapia em pele de cães da raça Beagle, e sua relação com as medidas da necrose estima-

das pela histopatologia]. 2004. 102 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) - Faculdade de

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

The use of cold by Medicine is a very old practice, initially used empirically, which had significant

advances in the XIV and XX centuries, developing along with Physics. The appearance of new

techniques and equipment turned cryotherapy into an important option in the treatment of benign

and malignant neoplasms in different organs (such as the liver, the prostate, the pancreas and

breasts) and systems (bone, neurological and tegumentary). The large technological development

resulted in a higher number of indications as well as better results, especially with the concomitant

use of imaging techniques to follow the procedure. However, few studies focus on the monitoring

and mensuration of freezing through computed tomography, as well as the assessment of the

resulting necrosis. Our study aims at evaluating the association between the measurements

obtained through computed tomography in 20 Beagle dogs during freezing by liquid nitrogen

use through a probe (75 sec), spray (75 and 135 sec) and overflow (75 sec), comparing these

measurements to those obtained through histopathological analysis of the resulting necrosis, for

later evaluation of the effectiveness of the methods and design of better treatment protocols.

The values of diameter, radius, depth and volume of freezing were compared among them and

also with the respective necrosis values 96 hours after the procedure. The values were submitted

to analysis of variance of repeated measurements and Bonferroni test (p<0.05). We observed

that the closed probe technique causes a more superficial freezing and resulting necrosis when

compared to the other methods, being the less effective technique. In all techniques, the volu-

me, diameter and depth are lower in the necrotic tissue when compared to those in the frozen
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tissue; none of the four techniques showed that freezing depth was equivalent to its radius.

Finally, alternative freezing protocols could be developed from the depth of the intended necrosis

(hf), resulting in the freezing diameter (Di) (probe - Di = hf/0.29; spray I; Di = hf/0.31; spray II

Di = hf/0.35; overflow  Di = hf/0.38), which is necessary for therapy success.

Key words: cryotherapy, cryosurgery, computed tomography, animal histopathology.
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Gradientes de temperatura obtidos pela aplicação

de Nitrogênio Líquido  spray, em relação à profun-

didade de congelamento, Zacarian, 1985, p.5

Tomógrafo (A) e sala de captação computadorizada

de imagens (B).

Tomografia de membro torácico de cão Beagle sub-
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tomógrafo, sendo submetido a crioterapia, pelo
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método da sonda fechada.
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1 Introdução

O uso do frio pela medicina é muito antigo. Inicialmente utilizado de forma empírica, teve

grandes avanços nos séculos XIV e XX, embasado na evolução da física com e, principalmente,

pelo conhecimento que se adquiriu sobre a liquefação de gases. Pode-se utilizar o frio de duas

maneiras, aparentemente paradoxais: a conservação e a destruição. O conhecimento de diferen-

tes técnicas permite a manutenção pelo frio (criopreservação de medula óssea, sangue e  gametas),

enquanto a destruição de tecidos é promovida pela crionecrose. Entre estes dois pólos extremos,

alguns autores consideram como crioterapia a utilização de baixas temperaturas na fisioterapia

para tratamento de processos mórbidos articulares e musculares (MYRER et al. 2001; MERRICK

et al. 2003; RUBLEY et al. 2003). Porém alguns outros autores como Seifert et al. (2003),

utilizam estes termos como sinônimos. A  chamada moderna crioterapia evoluiu há aproxima-

damente 40 anos. Cooper (1963), um neurocirurgião foi o primeiro a utilizar aparelho portátil

para tal fim, dando grande impulso a esta modalidade terapêutica.  Segundo Homasson (2001)

a crioterapia tem sido amplamente utilizada no tratamento de dermatopatias. É tida como uma

novidade em alguns países, embora em outros, como França e países do leste europeu têm sido

largamente utilizada. Nos EUA, têm ressurgido após algumas décadas de abandono. Isto se deve

ao surgimento de novas técnicas e equipamentos, possibilitando a crioterapia tornar-se uma

importante opção no tratamento de neoplasias, benignas e malignas, de diferentes órgãos (tais

como fígado, próstata, pâncreas e mamas) e sistemas (ósseo e neurológico).O grande desenvol-

vimento tecnológico permitiu este maior número de indicações, além de melhores resultados

com o uso desta técnica (SANDISON et al., 1998; DANIEL et al., 1999; TACKE et al., 1999;

LEE JR. at al., 1999; SILVERMAN et al., 2000; YANG et al., 2000; KUSZYK et al., 2000;

GRANOV et al., 2001; WEI et al., 2002; SALIKEN et al., 2002; BUTTS et al., 2003; TRAORÉ

et al., 2003; MALA et al., 2003; ESCUDERO et al., 2003; 2003; FOURNIAL, 2004).
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2 Revisão de Literatura

A crioterapia também denominada de crioablação, criocirurgia ou cirurgia por congela-

mento, é uma modalidade terapêutica onde o congelamento é utilizado para destruir tecidos

comprometidos. Etimologicamente o prefixo crio, deriva do grego “kruos” significando frio.

Foi, inicialmente, conceituada, na década de 60 por Cooper (1963) como a aplicação do frio,

com fins terapêuticos, visando o congelamento dos tecidos biológicos, o que acarretaria inibi-

ção fisiológica ou a destruição tecidual. Já, segundo Goldstein e Hess (1977) seria o procedi-

mento onde haveria a destruição seletiva de tecidos quando da interposição em alternância de

ciclos de congelamento e de descongelamento. Na década de 80, Withrow (1980)  referiu-se  a

tal modalidade de terapia como sendo o uso de baixas temperaturas, induzindo a morte celular.

Finalmente, ainda em termos conceituais, Hong e Rubinsky (1994), por sua vez, a definiram

como a destruição “in situ” de tecidos  cancerígenos pelo emprego do congelamento localizado.

Este tipo de terapia já fora referido na literatura médica que antecede a era cristã. Homero

(900 a.C.) e Hipócrates (400 d.C.) descreveram os efeitos benéficos do frio no controle local de

hemorragias e na diminuição de edemas quando do tratamento de ferimentos (PODKONJAK,

1982a).

No ano de 25 d.C., Cornelio Celso foi o primeiro a descrever lesões provocadas pelo frio,

classificando-as desde graus leves até a gangrena. Galeno (70 d.C.) menciona a diminuição de

sensibilidade dolorosa após o tratamento de lesões pelo frio, em seu manuscrito intitulado, em

inglês, como “Pain as a means of diagnostic” (MARQUES,1989).

O frio, como agente anestésico local, já fora descrito, na literatura médica, em 1050 d.C.

Este tipo de procedimento anestésico foi estudado, por físicos italianos, ao longo dos séculos

XVI e XVII. O barão francês Dominique Jean Larrey executava amputações, nos soldados do

exército de Napoleão, utilizando-se do frio para a diminuição da dor (PODKONJAK, 1982a).

O pioneiro na anestesia, dita por “refrigeração” (hipotermia), foi James Arnott, que tam-

bém recomendou o frio para fins terapêuticos. Usando de uma mistura de gelo e sal, que chega
-
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va a atingir temperaturas de -10 0C, tratava uma variedade de condições mórbidas, como nevralgia,

prurido e cefaléia. Em 1845, foi também, este inglês, o pioneiro na aplicação de tal método no

tratamento de neoplasias inoperáveis em regiões cervicais e torácicas. Na virada do século, o

congelamento foi temporariamente abandonado, mas, em 1899, White descreveu a utilização

do então, recentemente, desenvolvido “ar líquido” no tratamento de lesões superficiais de pele

e de doenças dermatológicas como o lupus, os epiteliomas e os cancróides (BAXTER, 1977;

PODKONJAK, 1982a).

Aproximadamente, 40 anos mais tarde, Temple Fay, frustrado com os resultados nos casos

de câncer inoperáveis e, provavelmente, estimulado pelas observações de Geschichter e Copeland

(quais sejam, “que as metástases de tumores ocorriam preferencialmente em partes quentes do

corpo”), reavivou o interesse do congelamento localizado.. Entre 1936 e 1940, cerca de 124

pacientes com carcinoma avançado, glioblastoma e doença de Hodgkin, foram submetidos ao

congelamento, localizado ou generalizado. O instrumental era improvisado, com colheres de

chá soldadas, frente a frente para deslizarem em craniotomias ou “instrumentais” especifica-

mente criados para “conduzir” fluidos refrigerados. Dezenove (15,3%) pacientes morreram.

Dos 124 pacientes, 119 (96%) apresentaram alívio da dor. Oito (6,5%) pacientes com metástase

sobreviveram por mais de cinco anos, sendo que um paciente permaneceu vivo por mais um

vintênio (PODKONJAK, 1982a).

Em 1939, no III Congresso Internacional do Câncer, Temple Fay apresentou  trabalho

intitulado: “Observações na refrigeração prolongada de humanos”. Os congressistas alemães

aparentemente adotaram as idéias de Temple e se tornaram hábeis na técnica. Com o avanço da

II Guerra Mundial, os nazistas utilizaram a hipotermia, sem prévia anestesia, em prisioneiros de

campos de concentração, especialmente em Dachau. Em função disto, por muito tempo, houve

uma natural associação da crioterapia à atrocidades resultando num atraso de pelo menos 15

anos na  evolução do procedimento crioterapico (PODKONJAK, 1982a; HOYT JR.; SEIM

III,1981; MARQUES, 1989).

Paulatinamente, excelentes investigações renovaram o interesse do uso do frio como pro-
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cedimento de terapia. Em 1950, Allington utilizou zaragatoas embebidas em nitrogênio no tra-

tamento de doenças de pele. (HOYT JR.;  SEIM III, 1981). A crioterapia moderna iniciou-se da

associação de um médico Irving Cooper e um engenheiro, Arnold Lee, que desenvolveram um

aparelho capaz de conduzir o nitrogênio por uma sonda e propiciar o congelamento controlado

de tecidos cerebral com boa precisão.O princípio utilizado com o auxílio deste aparelho serviu

de protótipo para inúmeros equipamentos empregados até os dias de hoje, incluindo aquele

desenvolvido por Zacarian e o engenheiro Bryne (Brymill Co), em 1968, o primeiro comercial-

mente viável e que depois daria origem ao Cry-Ac® (KUFLIK et al. 2000). Inicialmente desen-

volvido para o tratamento da síndrome de Parkinson e de outras doenças neurológicas, foi rapi-

damente utilizado por outros médicos para destruição de tecidos em diferentes regiões corpóreas

(GREINER et al, 1975; BORJRAB, 1978; PODKONJAK, 1982a, RUBINSKY, 2000).

Entre os anos de 1961 e 1970 a crioterapia foi utilizada em distintos tratamentos de dife-

rentes especialidades, encontrando aplicação em ginecologia, neurologia, proctologia e ortope-

dia, dentre outras. Naquela década, também, muitos engenheiros colaboraram no desenvolvi-

mento de equipamentos (RUBINSKY, 2000). A crioterapia é provavelmente a primeira técnica

pouco invasiva para o tratamento de tecidos neoplásicos, fato este que propiciou seu grande

desenvolvimento na década de 60. Entretanto, esta mesma natureza pouco invasiva criou obstá-

culos para o preciso controle deste procedimento, mormente quando aplicado em lesões de

grandes dimensões ou em órgãos internos. Esta falta de precisão, foi decisiva para o decréscimo

da sua utilização e substituição por outras técnicas, na década de 80, restringindo, novamente, o

seu emprego à dermatologia e à ginecologia. Porém, na década 90, o avanço de modelos ma-

temáticos e o desenvolvimento de técnicas de imagem, como a: ultra-sonografia, tomografia

computadorizada e ressonância magnética, propiciaram o “renascimento” e novas indicações

para a aplicação do frio na medicina. (RUBINSKY et al., 1995; SALIKEN et al. 2002, WEI et

al. 2002, SANDISON 2002, ESCUDERO et al. 2003, TRAORÉ et al. 2003, BUTTS et al. 2003,

MALA et al. 2003.)

Na medicina veterinária cotejando os relatos do emprego da crioterapia com aqueles da
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medicina humana pode-se verificar que até meados deste século raros eram os trabalhos relati-

vos ao emprego de agentes criógenos em lesões evidenciadas em animais. Pela compilação da

bibliografia depara-se com o trabalho pioneiro de Openchowski que, em 1883, realizou estudos

de fisiologia, utilizando-se do congelamento localizado da região do córtex cerebral de cães.

Balthasar, em 1957, desenvolveu estudo semelhante em cérebros de gatos, concluindo que o

frio seria um excelente método para produzir necrose tecidual aliando-se à esta observação a

baixa ocorrência de hemorragia (PODKONJAK, 1982a; MARQUES, 1989).

Na Universidade de Washington, quando Farrell (1978) fixou um fragmento de gelo seco,

sob bandagem, em cão anestesiado para satisfazer sua curiosidade quanto a um eventual contro-

le da dor, observou despigmentação pilar no local. Como histológicamente os folículos continu-

avam intactos, este autor propôs o termo: criocirurgia homocelular, que ficou, a posteriore,

internacionalmente conhecido por sua aplicabilidade na identificação de animais . Em 1975

aquele autor havia tratado, pela primeira vez, um caso de sarcóide equino com gelo seco

(PODKONJAK, 1982a). Na década de 70, veterinários ingleses e americanos, passam a publi-

car grande número de trabalhos, retratando a experiência obtida, em animais de guarda e com-

panhia (GREINER et al, 1975).

No contexto da medicina veterinária, a crioterapia tem maiores possibilidades de emprego

na dermatologia. Lucas e Larsson (2000) utilizaram tal técnica no tratamento de diferentes

dermatopatias, mormente as neoplásicas, em carnívoros domésticos, comprovando a efetividade

de tal modalidade terapêutica na clínica veterinária de pequenos animais.

2.1 Mecanismos indutores da lesão tecidual quando da crioterapia

Tanto em medicina veterinária como na humana, a crioterapia inclui-se como uma das

modalidades de tratamento de doenças de cunho inflamatório, neoplásico ou degenerativo, den-

tre outras. Doenças estas que não respondem adequadamente ou são de difícil resolução com o

uso de procedimentos cruentos convencionais. O objetivo principal da terapia (GREINER et al.,
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1975) é o de destruir as células envolvidas na área tecidual alvo, acarretando um mínimo de

lesão no tecido dito normal. Antes de se discorrer sobre indicações, desta modalidade de condu-

ta, deve-se compreender as alterações na biologia dos tecidos orgânicos, resultantes da

crionecrose, embasando-se no disposto na bibliografia especializada. Muitas teorias têm sido

confrontadas na elucidação da morte tecidual provocada pela crioterapia. A primeira e a mais

estudada é a injuria celular direta. A extrema temperatura provoca danos ao “maquinário” celu-

lar levando a célula à morte. Outros mecanismos de acometimento tecidual pelo frio envolvem

as alterações vasculares do tecido congelado e, finalmente , uma aventada estimulação

imunológica, propiciada pela lesão celular, revelando ao organismo antígenos-alvo  intracelulares

em grande quantidade (HOFFMANN; BISCHOF, 2002).

2.2 Mecanismos de morte celular induzida pelo frio - Crionecrose

Estes eventos ocorridos na aplicação de baixas temperaturas em tecidos vivos podem ser

subdivididos, segundo o tempo em fases: imediata, retardada ou tardia.

2.2.1 Fase imediata

Tal fase ocorre durante o ciclo de congelamento ou imediatamente após o descongelamen-

to. Existe a comprovação de sua ocorrência por diferentes experimentos de congelamento de

células in vitro (GAGE; BAUST 1998; YANG et al., 2000; KORPAN; ZHARKOV, 2001). Al-

guns mecanismos estão envolvidos na destruição instantânea  das células, e, provavelmente,

ocorrem simultaneamente:
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Desidratação e concentração de solutos:  A água contida nos tecidos, especialmente a água

intersticial livre é “utilizada” para formar cristais. Tal fato produz um estado hiperosmolar, que

extrai água do meio intracelular e tem efeito na indução de uma concentração tóxica de eletrólitos

que, por si só, acarreta num dano irreversível. Há algumas explicações plausíveis para que tal

dano ocorra: a alta concentração de eletrólitos pode causar modificações nas macromoléculas,

remover lipídios das membranas celulares e/ou causar bruscas mudanças no pH, interromper a

ação de enzimas e desestabilizar as membranas (LANE, 1974a; SEIM III, 1980; GAGE; BAUST,

1998; HOFFMANN; BISCHOF, 2002). Este mecanismo é observado na periferia do congela-

mento, na transição entre o tecido congelado e o tecido normotermico, onde a cristalização da

água ocorre de maneira mais lenta (GAGE; BAUST, 1998; HOFFMANN; BISCHOF, 2002).

Formação de cristais de gelo: A formação de cristais de gelo, intra ou extracelular, depen-

de da velocidade com que o tecido é congelado e sequencialemte descongelado. O processo

congelamento/descongelamento, em crioterapia, é denominado de ciclo.  O congelamento lento

produz grandes cristais, que se dispõem, principalmente, fora das células, onde serão menos

letais acarretando, porém, para que se mantenha o equilíbrio osmótico, a passagem de água do

meio intracelular para o extracelular, que levará a uma maior concentração de eletrólitos dentro

das células. À medida que a concentração destes eletrólitos aumenta, maior é a morte celular,

com já referido.

Quando o congelamento ocorrer rapidamente, a célula não é capaz de perder água para o

meio externo, na tentativa de manter o equilíbrio, e formar-se-ão cristais intracelulares. Aumen-

tando a velocidade de congelamento há a probabilidade de formação de cristais intracelulares

menores podendo, eventualmente, formam-se cristais tão pequenos que são inócuos para as

células. Se ocorrer, na seqüência, o descongelamento lento os pequenos cristais, inicialmente

inócuos, irão se converter em grandes cristais, muito mais deletérios para a célula. Este proces-

so é denominado recristalização. Há evidências de que a injúria celular, no caso de congelamen-

to rápido, se dá mais pela recristalização quando do descongelamento, do que propriamente
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pelo congelamento (LANE, 1974b; WITHROW et al, 1975; SEIM III, 1980). Segundo Gage e

Baust (1998),  uma vez formados os cristais intracelulares, há a ruptura de organelas e membra-

nas  que provocam a morte celular, estas alterações são denominadas de choque térmico (SEIMIII,

1980; WITHROW, 1980;  GOURLEY, 1985).

Desnaturação de proteínas : O congelamento pode afetar diretamente os constituintes

moleculares das células. Os complexos lipoproteicos da membrana celular são ligados por for-

ças muito instáveis, que serão alteradas pelo congelamento, causando profundas mudanças físi-

cas, alterando estes complexos lipo-proteicos e destruindo, conseqüentemente, as membranas

celulares. A perda das membranas provoca uma permeabilidade a íons o que determinará, por

sua vez, um aumento de volume celular e, finalmente, sua destruição. Estas alterações devem

ocorrer em todas as membranas de uma célula, como as membranas mitocôndriais, microssomais

e núcleares. As rápidas alterações eletrolíticas que ocorrem nestas situações também têm sido

incriminadas como causa de danos às proteínas e aos sistemas enzimáticos (SEIMIII, 1980;

MARQUES, 1989, HOFFMANN; BISCHOF 2002). Estudos ultra-estruturais confirmam que,

na primeira hora após o congelamento, observam-se ruptura da membrana celular, rarefação e

posterior condensação da substância fundamental, tumefação do retículo endoplasmático rugo-

so e de mitocôndrias (MARQUES,1989).

2.2.2 Fase Retardada

Esta fase acarretada pela estase vascular ocorre algumas horas após o final do ciclo de

congelamento/descongelamento.

Estase vascular : o seu desenvolvimento está restrito, principalmente, ao local de exposi-

ção ao criógeno, sendo muito estudado em lesões cutâneas causadas pela neve. A perda de
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circulação, e a conseqüente anóxia celular são os principais fatores envolvidos na morte tecidual.

Gage e Baust (1998) relataram que a estase vascular ocorre por uma série de mudanças

microcirculatórias no decorrer do congelamento. Alguns experimentos realizados em pele de

hamsters e em fígado de ratos demonstraram maiores alterações quando de temperaturas inferi-

ores a 20oC negativos. A resposta inicial do tecido refrigerado é de vasoconstrição e diminuição

do fluxo sanguíneo. Com a evolução, quando do congelamento completo, a circulação cessa.

Quando o tecido descongela, a aproximadamente, 0oC, a circulação retorna, porém com a

vasodilatação e o aumento de permeabilidade vascular, desenvolve-se o edema que perdura por

cerca de duas horas. Na seqüência ocorre lesão na junção endotelial, devido a destruição de suas

células, da distensão vascular (provocada pelo congelamento) e, finalmente, pelas alterações

envolvidas na reperfusão do tecido, que provocam liberação de radicais livres e ativação

neutrofílica. Estas lesões endoteliais agravam o aumento da permeabilidade e edema já presen-

tes, além de provocar agregação plaquetária, formação de microtrombos e interrupção da circu-

lação em, aproximadamente, 30-35 minutos a contar do descongelamento. A perda de supri-

mento sanguíneo priva o tecido de qualquer possibilidade de vida, resultando em necrose uni-

forme, poupando apenas a periferia da região previamente congelada. (GAGE; BAUST, 1998;

HOFFMANN; BISCHOF, 2002). Experimentos adrede realizados demonstram uma diminuição

inicial na circulação de áreas submetidas ao congelamento sendo esta, provavelmente, devido

ao arterioespasmo. (SEIM III, 1980). Após 30 minutos de submissão à temperatura de 200C

negativos toda circulação encontraria-se interrompida, havendo trombose completa dos vasos,

com sinais de necrose isquêmica do tecido adjacente (PIMENTEL, 1997). Estudos experimen-

tais com o emprego de corantes ajudam a elucidar as alterações  circulatórias. Após três a quatro

horas, no pós-congelamento, já existe um edema discreto, e o corante injetado não consegue

perfundir por toda a área. Com oito a 12 horas, o edema já é mais acentuado e esta porção

edemaciada torna-se maior. A área com deficientemente perfundida é sempre menor que a área

congelada e será, ainda menor, se próximo a ela estiver situada uma grande artéria (MAR-

QUES, 1989).
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Histologicamente, todo este processo assemelha-se a um infarto, havendo uma tênue linha de

divisão entre o tecido normal e aquele congelado. Apenas a microcirculação é  comprometida, as

grandes artérias manterão sua função mesmo após o seu congelamento (WITHROW, et al 1975).

2.2.3 Fase Tardia

Existe a possibilidade teórica de ocorrer, tardiamente, a denominada “fase imunológica”,

acarretando assim um especial interesse no tratamento de neoplasias malignas. Tal fenômeno

seria devido à formação de anticorpos antineoplásicos, resultantes da crioterapia, que alteraria a

constituição antigênica celular (SEIM III, 1980; GAGE; BAUST,1998; KUFLIK et al., 2000;

RUBINSKY, 2000).

Experimentalmente demonstrou-se que linfócitos, provenientes de soro de animais porta-

dores de neoplasias, tratados com crioterapia, quando transfundidos em animais com blastomas

semelhantes, demonstram ser muito mais citotóxicos que aqueles transfundidos a partir de san-

gue de animais não tratados. Esta resposta tem-se demonstrado ser específica, para cada tipo de

tecido, e é estimulada pela liberação de antígenos específicos da neoformação, durante ou após

o congelamento (MARQUES, 1989).

PODKONJAK, refere, em artigo publicado em 1982, à observações clínicas de estimulação

imunológica em casos de sarcóide em eqüinos submetidos à crioterapia.

A crioterapia pode produzir (PODKONJAK, 1982a) uma resposta definida e específica

voltada aos tecidos neoplásicos em leporinos. Após procedimento crioterápico, detectaram-se

anticorpos circulantes contra componentes da glândula prostática de coelhos. Tais anticorpos

são detectados depois de decorridas quatro horas do tratamento. Títulos máximos destes são

evidenciados entre sete e 10 dias. Crioterapias subseqüentes eliciam níveis ainda maiores de

anticorpos circulantes.. NEEL et al (1970), aventaram, ainda, que a necrose provocada pela

crioterapia liberaria antígenos, previamente localizados, nas correntes sanguínea e linfática,
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provocando uma resposta imunológica de maior magnitude.

Observações clínicas, feitas por Dawber (2001) e Tanaka et al. (2001) comprovaram a

existência de diminuição de metástases à distância, demonstrando sem precisar o mecanismo

gerador, à existência deste fato. Destarte estudos pouco mais recentes puseram em dúvida tal

ação decorrente do procedimento, não se obtendo aumento da resposta imunológica após a

crioablação (HOFFMANN; BISCHOF, 2002).  Há, finalmente,disposta na bibliografia as cita-

ções de Hoffmann e Bischof (2002) a respeito do efeito deletério da hipotermia, na periferia da

lesão criotratada, provocando aumento da apoptose e destruindo clones de células neoplásicas,

similarmente a outros fatores de injúria tecidual, como a hipóxia e a acidose.

Nem todas as células de uma determinada área, submetida à crioterapia, são destruídas em

um único ciclo de congelamento - descongelamento. Para que se tenha mais êxito nesses proce-

dimentos deve-se levar em consideração alguns pontos, tais como: criógeno utilizado, equipamen-

to e técnicas de aplicação, duração e temperatura do congelamento, relação entre os tempos de

congelamento e descongelamento, número de ciclos e fatores intrínsecos ao próprio paciente.

2.3 Agentes criógenos

Os agentes criógenos são gases que podem ser convertidos a seu estado líquido e que têm a

capacidade de extrair calor de tecidos vivos. Tal capacidade irá variar de acordo com o modo de

aplicação e com o agente utilizado pois, distintos gazes atingem diferentes temperaturas ou pontos de

ebulição (BOJRAB, 1978; GREINER et al, 1975). Os criógenos mais, freqüentemente, utilizados

são: o nitrogênio líquido e o argônio. Os óxido nitroso, dióxido de carbono, “freons”, oxigênio e o

propano líquidos, são substâncias que foram sendo gradativamente abandonados por induzirem tem-

peraturas pouco agressivas ou, ainda por seu risco quando da manipulação.

O nitrogênio líquido é, dentre os agentes criógenos, aquele mais utilizado na crioterapia,

em todas as latitudes. Atinge a temperatura de 195,80C negativos. É incolor, inodoro, ininflamável,
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atóxico e inerte. Pode ser manipulado pelos médicos veterinários ou auxiliares destes, com um

mínimo de precauções, que incluem: não manipular metais congelados pelo nitrogênio, não

acondicionar em recipientes selados, que não sejam, aqueles apropriados e, tampouco, em reci-

pientes de plástico e, finalmente, não ter contato direto com o líquido. Deve ser acondicionado

em botijões apropriados, com distintas capacidades de armazenamento (de 10-50 litros do líqui-

do). O nitrogênio líquido é dos criógenos o mais barato em termos de custo. É, ainda, um criógeno

extremamente potente. Tem a maior capacidade de penetração em tecidos, além de promover

um congelamento extremamente rápido quando cotejando aos com seus congêneres (GREINER

et al, 1975; GOLDESTEIN; HESS, 1976; GOLDESTEIN; HESS 1977; BAXTER, 1977;

BOJRAB, 1978; SEIM III, 1980; PODKONJAK, 1982a;  MARQUES, 1989; THAI; SINCLAIR,

1999; DAWBER 2001, LUCAS; LARSSON, 2001; DAWBER, 2002; SILVERMAN et al.,2000;

KORPAN; ZHARKOV, 2001; KORPAN, 2001; ROBINSON et al., 2001).

O argônio, para o congelamento, alternado com o hélio, para o aquecimento, utilizam-se

do princípio de Joule-Thompson (quando um gás passa sobre pressão por um orifício pequeno e

posteriormente se expande, a tempera cai rapidamente) e têm sido utilizados mais recentemente

em aparelhos de crioterapia computadorizados. (SILVERMAN et al., 2000; KORPAN, 2001;

SALIKEN et al., 2002; BUTTS et al., 2003;MALA et al., 2003; ESCUDERO et al., 2003).

2.4 Técnicas de preparo, de aplicação e equipamento

A escolha do tipo de equipamento, do agente criógeno e da forma de aplicação está relaci-

onada, principalmente, ao diagnóstico do quadro mórbido, do tipo e da fase evolutiva da lesão,

do estado de higidez e do temperamento do paciente e, até mesmo, em função da estimativa de

custo e da aparelhagem disponível. Para o estabelecimento do diagnóstico e da escolha da téc-

nica mais adequada é imprescindível que se realize a biópsia seguida de exame histopatológico.

Para um maior sucesso do procedimento, em caso de se tratar de pacientes idosos e de alto risco,
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pode-se realizar a biópsia no ato crioterápico ( LANE, 1974a; HOYT JR.; SEIM III, 1981;

SEIM III; HOYT JR., 1982; GOURLEY, 1985; MAIA;  RIBEIRO, 1997).

Aliado ao fato de que a crioterapia com o nitrogênio líquido ser a mais difundida e aquela que

tem as maiores indicações nos protocolos de terapia, em medicina humana e veterinária, as variantes

no preparo do paciente e da lesão a ser tratada, os tipos de equipamentos, as técnicas de sua aplicação,

dispostas na bibliografia especializada, estão relacionadas ao nitrogênio líquido.

2.4.1 Preparo do paciente

Deve-se sempre utilizar prévia anestesia quando do procedimento crioterápico. Esta é exe-

cutada para conter os movimentos ou o próprio animal, atenuando o desconforto, a dor e o

pânico que por vezes se manifestam, quando da terapia. Dependendo do local de localização da

lesão e da cooperação do paciente a anestesia pode variar desde uma anestesia local até aquela

dita geral. Para a maioria dos chamados pequenos procedimentos basta a tranqüilização quími-

ca do paciente, associada por vezes à anestesia local. Pode-se, ainda, utilizar anestesia local

com duas funções. A primeira de anestesiar propriamente dito e a segunda para promover a

balonização (ou seja, injetando por baixo da lesão, o anestésico local, este a sobrelevará) afas-

tando-a de vasos que eventualmente estejam situados abaixo dela (HOYT JR.; SEIM III, 1981;

SEIM III; HOYT JR., 1982; GOURLEY, 1985, LUCAS; LARSSON, 2001; WEI et al., 2002;

SHIBATA et al., 2002).

2.4.2 Equipamentos recomendados

Para a aplicação do nitrogênio líquido pode-se, basicamente, utiliza-se de: zaragatoa, spray,
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sondas e, menos freqüentemente, do derramamento direto do nitrogênio. Cada tipo de equipa-

mento é o mais apropriado para uma determinada lesão, porém há lesões que podem ser tratadas

por mais de um equipamento, em função de preferência pessoal e da  experiência do profissio-

nal veterinário.

Zaragatoa: procedimento dos mais simples e menos oneroso. Esta deve ser imersa no

criógeno, aplicando-a, a seguir, direta, e imediatamente após, por sobre a lesão, que, por sua

vez, deve ter diâmetro menor que aquela da superfície com a qual entrará em contato. Deve-se

aplicar a haste de algodão verticalmente à lesão (SAXE; Mc DONALD, 1976; DAWBER, 2001).

O parâmetro a ser adotado, em termos de finalização do procedimento, é a observação da for-

mação de halo branco de congelamento, ao redor da lesão. Lesões de tamanho reduzido neces-

sitam de um menor tempo de congelamento comparativamente às lesões maiores. Pode-se ne-

cessitar de várias repetições do procedimento para a obtenção do resultado ansiado (GREINER

et al, 1975; BAXTER, 1977; DAWBER, 2001).

Spray: é o procedimento mais difundido. Baseia-se no princípio de volatilização do nitro-

gênio líquido que, quando confinado em recipiente fechado, tende a buscar a abertura existente

(GREINER et al, 1975; WITHROW et al, 1975; GOLDESTEIN; HESS, 1976; HOYT, JR.;

SEIM III, 1981; SEIM III; HOYT, 1982; WITHROW, 1989). A pressão será inversamente pro-

porcional ao diâmetro do orifício de saída. Existem disponíveis alguns tipos distintos de apare-

lhos, porém que sempre se baseiam no princípio, ou seja, o jato de nitrogênio sai por orifícios,

de diâmetros pequenos e variados, das diferentes ponteiras (KORPAN, 2001). Na dependência

do diâmetro das ponteiras, padronizados por cada fabricante, o nitrogênio será expelido numa

mistura de líquido-vapor que pode variar na proporção de 15 a 85% de líquido e de 85 a 15% de

vapor, sendo que a maior quantidade de líquido retrata uma maior potência do equipamento

(BRYNE, 1980). A velocidade de saída do nitrogênio é controlada por um gatilho, constituinte

do aparelho (SEIM III; HOYT, 1982; MARQUES, 1989). É possível, com este método, tratar
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lesões planas ou em relevo. Não há necessidade de aplicação em um único ponto, embora a

aplicação no ponto médio da lesão seja a mais utilizada (GOLDESTEIN; HESS, 1976;

GOLDSTEIN; HESS, 1977; DAWBER, 2001).

 A escolha da ponta, com seu respectivo orifício varia de acordo com o tamanho da lesão.

Sendo que quanto maior a lesão, maior deve ser o orifício. Por vezes, para se manter o halo de

congelamento desejado é necessário que o jato seja intermitente, até que se atinja o tempo

previsto (MARQUES, 1989; THAI; SINCLAIR, 1999; KORPAN 2001; DAWBER, 2001). Com

o spray há a possibilidade de tratamento de lesões lineares, nas quais se faz um movimento de

vaivém (também conhecido como “método do pincel”), ou de lesões geográficas onde se aplica

de modo circular ou em movimentos em espiral (MAIA; RIBEIRO, 1997; THAI; SINCLAIR,

1999). A desvantagem do spray (PIMENTEL, 1997; DAWBER, 2001), é o risco de insuflação

do subcutâneo, quando utilizado em úlceras ou fístulas. O emprego do spray inclui-se no cha-

mado sistema aberto, quando o jato é direcionado para a lesão, sem nenhum aparato para contê-

lo. Pode ser chamado de confinado, quando se utiliza algum utensílio para direcionar o jato ou

para se controlar o diâmetro do congelamento. Para tanto, recorre-se aos cones de neoprene ou

daqueles de otoscópios. Denomina-se, finalmente, sistema fechado quando se recorre a cones

fechados, em uma das extremidades. Há circulação contínua do nitrogênio sendo que o excesso

sai por um ladrão apenso (MAIA; RIBEIRO, 1997; LUCAS; LARSSON, 2001). Pode haver um

maior número de insucessos quando do emprego do spray, relativamente aquele das sondas

fechadas, devendo ser utilizado por profissionais mais experientes, pois o congelamento pode

não oferecer um controle preciso do diâmetro do halo. Profissionais inexperientes devem trei-

nar previamente em cadáveres antes de se utilizar deste equipamento (WITHROW et al, 1975;

HOYT, JR.; SEIM III, 1981; SEIM III; HOYT, 1982; WITHROW, 1989; KORPAN; ZHARKOV,

2001).

Sondas: estas são feitas de metal, excelentes condutores térmicos, por dentro das quais

circula o nitrogênio líquido, congelando a extremidade da sonda, que entrará em contato com a
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lesão. É tido como o meio mais seguro de aplicação do nitrogênio, porém é menos eficaz que o

spray (SEIM III; HOYT JR., 1982). Podem ter superfície plana, arredondadas, convexas e até

pontiagudas. A superfície de contato entre a sonda e a lesão será mais efetiva, quando se exerce

uma compressão e, também, quando do uso de gel ou vaselina aplicados previamente na lesão

(KORPAN, 2001; KORPAN;  ZHARKOV, 2001). Se ocorrer o congelamento da sonda, antes do

contato desta com a lesão, formam-se pequenos cristais, devido a umidade do ar. Tais cristais

diminuem a capacidade de aderência entre a sonda e o tecido (MARQUES, 1989). Segundo

Withrow (1989), a sonda deve ser aposta, ainda em temperatura ambiente, ao tecido, iniciando-

se, então, o congelamento da mesma. Haverá a chamada crioadesão, que se dá por volta de 00C.

Quando houver interrupção da aderência, deve-se interromper o procedimento e se reiniciar o

processo. Quando o halo de congelamento desejado é atingido, aguarda-se que a sonda se des-

prenda para que não haja injúria tecidual por avulsão (WITHROW, 1989; KORPAN, 2001). A

presença de sangue, serosidade ou solução de continuidade, recém induzida, por biópsia, são

excelentes meios para uma melhor crioadesão (LANE, 1974b; SEIM III; HOYT, 1982). Korpan

(2001) utilizou em seus procedimentos, gel lubrificante, para que a crioadesão fosse maior.

Marques (1989) sugeriu, para desfazer a aderência entre a sonda e o tecido congelado, a

interposição de movimentos circulares com a sonda.

Quando se depara com lesões localizadas por sobre importantes estruturas (a exemplo do

globo ocular e de vasos sanguíneos) se utiliza, também da crioaderência, para tracionar o tecido,

afastando-o, assim, de tais estruturas e, conseqüentemente, lesando apenas a área de tecido alvo

sem promover crionecroses desnecessárias (DAWBER, 2001).

Derramamento direto do criógeno:  A aplicação direta do nitrogênio em lesões ou

neoformações é esporadicamente utilizada. Há, porém o risco de disseminação do criógeno,

podendo lesar grandes áreas de tecidos até então sãos. Deve, portanto, ser usado com muito

critério e em continentes que, praticamente, tenham o mesmo diâmetro da lesão. Pode-se usar a

vaselina para agir como isolante, impedindo assim que o nitrogênio líquido se disperse (GREINER
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et al, 1975).

Independentemente da forma de se proceder a crioterapia, quando se evidenciam lesões de

grandes dimensões, recomenda-se prévia exérese da maior quantidade de tecido lesado possível

ou a plena retirada da lesão pela sua base, denominada barbírese (“shaving”). Com isso haverá

menor quantidade de tecido a ser congelado, uma superfície mais homogênea e um menor tem-

po requerido para o congelamento (BAXTER, 1977; GOLDSTEIN; HESS, 1977; WITHROW,

1980; SEIM III; HOYT, 1982; THAI; SINCLAIR,1999; DAWBER , 2001; DAWBER, 2002;

KUFLIK, 2004).

2.5 Temperatura e tempo do procedimento

À temperatura de no mínimo 20oC negativos, por pelo menos um minuto, todos os tecidos

vivos sofrem crionecrose. Porém, quanto mais longo for o período do congelamento, maior será

a extensão de área necrosada. Deve-se levar em consideração que se desejam temperaturas mais

baixas, em regiões onde não existam estruturas importantes próximas à lesão que se pretende

congelar (LANE, 1974a; GOLDSTEIN; HESS, 1977; GREINER et al, 1975; PODKONJAK,

1982b; WITHROW, 1989). Segundo Goldstein e Hess (1976), a temperatura ideal a ser alcançada

é de pelo menos 250C negativos, para que se obtenha crionecrose adequada. Todavia, é muito

difícil precisar uma única temperatura como aquela ideal já que o congelamento se dá em dis-

tintas temperaturas em função do tecido considerado, mormente em função do teor hídrico,

Assim, os osteócitos são destruídos a uma temperatura de 00C, células do epitélio tegumentar, e

das glândulas de mucosas são destruídas a 100C negativos e, finalmente, os melanócitos são

destruídos numa faixa térmica de 30 a 140C negativos. Já a temperatura requerida para a necrose

de células de carcinomas espinocelulares gira em torno de 300C negativos (GRAHAN, 1983). O

dano celular efetivo ocorre somente entre 00C e 600C negativos, quando do total congelamento

do tecido. Considera-se que a temperatura de 500C negativos é aquela ideal para tratamento de
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neoplasias malignas (MAIA; RIBEIRO, 1997; ZACARIAN, 1985;  PIMENTEL, 1997; GILBERT

et al., 1997). Trabalhos executados com congelamento, em caráter experimental, de fígado de

animais e de culturas celulares in vitro têm demonstrado que células neoplásicas de distintas

origens têm sua destruição completada entre 38oC e 40oC negativos (KORPAN; ZHARKOV

2001; SEIFERT et al., 2003; ESCUDERO et al., 2003; RUBINSKY et al., 1995). Todos os

autores retrocitados afirmaram, em consenso, que temperaturas abaixo de 600C negativos, não

propiciariam um aumento no dano celular.

2.6 Ciclos de congelamento-descongelamento

Quanto mais rápido for o congelamento, mais intenso será o grau de crionecrose e quanto

mais lento for o descongelamento, por sua vez, maior será a morte celular. Já um congelamento

lento seguido de descongelamento rápido irá reduzir a crionecrose (LANE, 1974a; GREINER et

al, 1975; GOLDSTEIN; HESS, 1977; SEIM III, 1980; PODKONJAK, 1982B; WITHROW, 1989).

Se houver o descongelamento lento, não haverá possibilidade de restabelecimento do equilíbrio

entre os meios intra e extracelular. Baseando-se nesses dados, pode-se, em caso de congelamen-

to acidental de tecidos hígidos, provocar um descongelamento rápido impedindo ou até diminu-

indo a destruição tecidual indesejada (PODKONJAK, 1982b). Greiner et al (1975), considera-

ram como duração ideal de descongelamento aquele de 20 a 30 minutos. Saxe  e McDonald

(1976), conceituaram como congelamento rápido e descongelamento lento, respectivamente,

aqueles com rebaixamento térmico de 100C negativos por minuto e incremento da temperatura

oscilando entre 1 e 100C, também, na mesma unidade de tempo. Finalmente, segundo Seim III

(1980), pode-se considerar o descongelamento como lento quando os tecidos previamente con-

gelados, descongelam de forma natural em recinto à temperatura ambiente, sem qualquer artifí-

cio que possam aquecê-los. Segundo Gage e Baust (1998), a velocidade de congelamento varia

num mesmo procedimento, pois a região que está mais próxima da fonte criógena pode ter
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variações de aproximadamente 50oC negativos por minuto, enquanto que o tecido a congelar

que esteja próximo à periferia perderá a temperatura de forma mais lenta. Aqueles autores

chegam a afirmar que a velocidade de troca de temperatura não é o fator mais importante, já que

os mecanismos de lesão tecidual serão variáveis, mas igualmente letais. Não há, portanto, uma

opinião consensual dos autores sobre o que são congelamentos: rápido, moderadamente rápido

e extremamente rápido. Na prática, quando o nitrogênio líquido é utilizado, o congelamento

propiciado por este criógeno é considerado rápido.

O tempo que o tecido deve manter-se congelado é igualmente discutido por vários autores.

Pode variar de 30 segundos a 20 minutos. Quando os procedimentos estão relacionados a trata-

mentos de dermatopatias, neoplásicas, hiperplásicas e degenerativas raramente os tempos ultra-

passam 90 segundos (PIMENTEL, 1997; THAI; SINCLAIR, 1999; DAWBER 2001, LUCAS;

LARSSON, 2001; DAWBER, 2002;  CASTRO et al.,2003; KUFLIK, 2004). Porém, para o

tratamento de  neoplasias em órgãos internos, como fígado, pâncreas, próstata e ossos, os tem-

pos necessários para o congelamento podem variar de 5 a 40 minutos (SILVERMAN et al.,2000;

KORPAN; ZHARKOV, 2001; KORPAN, 2001; ROBINSON et al., 2001);

Como regra prática, embora não muito clara, para o tratamento de lesões dermatológicas

(MAIA; RIBEIRO, 1997, THAI;  SINCLAIR, 1999; KUFLIK; 2004; DAWBER, 2001; DAWBER,

2002) recomenda-se que: “para cada tipo de lesão e doença envolvida, deve-se ter um tempo

específico de congelamento”. Sugere-se, ainda, (MAIA; RIBEIRO, 1997; DAWBER, 2002) que

em uma lesão que deva ser congelada por 60 segundo, o tempo pode ser dividido da seguinte

maneira: de 10-15 segundos para se atingir o halo desejado e nos 45 a 50 segundos restantes

manter o halo de congelamento. Da mesma maneira, para se determinar o tempo ideal de des-

congelamento total, sugere-se que este deve ser igual ou maior a duas vezes o tempo de conge-

lamento total (TDT > 2.TCT) [(MAIA; RIBEIRO, 1997; THAI; SINCLAIR, 1999; DAWBER

2001; DAWBER, 2002; KUFLIK, 2004)].
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2.7 Número de aplicações

Genericamente, se considera que dois ciclos de congelamento-descongelamento se fazem

necessários para que se obtenha uma maior taxa de morte celular, pois há uma maior condutividade

térmica em tecidos previamente congelados. Ocorre sempre um aumento no tempo total neces-

sário para o descongelamento naqueles tecidos submetidos a mais de um ciclo, por haver maior

quantidade de água disponível, provenientes das células destruídas no primeiro ciclo. Ainda,

pelo fato de haver uma maior condutividade, haverá um maior congelamento das células loca-

lizadas na periferia da lesão. (LANE, 1974b; GOLDSTEIN; HESS, 1977; SEIM III, 1980; GAGE;

BAUST, 1998; HOFFMANN; BISCHOF, 2002). Ainda mais, Podkonjak (1982b), afirmou que

um segundo ciclo é bem mais letal para as células, o que pode ser muito benéfico em caso de

tratamento de neoplasias malignas. Porém,  em regiões em que não se deseja a formação de

cicatrizes, ou naquelas onde não deva haver grandes perdas teciduais, este segundo ciclo deve

ser utilizado com extremo critério. No  clássico estudo de Gage (1978), em que pálato de cães

foram congelados, com diferentes tempos, temperaturas e número de ciclos, ficou estabelecido

que um único ciclo de congelamento, de curta duração e com temperaturas mais altas reduzem

a extensão da injuria em comparação àqueles procedimentos de vários ciclos, de duração maior

e com menores temperaturas.

Portanto, para se destruir um tecido, através da crioterapia, deve-se submetê-lo a vários ciclos de

congelamento e descongelamento, aumentando assim a possibilidade de êxito. (MARQUES, 1989).

Comprovou-se, que uma suspensão de células neoplasicas inoculadas em camundongos, após ser sub-

metida a um ciclo de congelamento-descongelamento, era capaz de induzir neoplasias em 34% dos

animais, contrariamente ao que fora observado quando da inoculação do material submetido a três

ciclos, já que, neste último caso, não houve indução do blastoma (NELL, 1971). Mais recentemente,

mesmo em crioterapias de próstatas, onde o congelamento pode durar mais de 20 minutos, o segundo

ciclo é igualmente preconizado (SILVERMAN et al.,2000; KORPAN; ZHARKOV, 2001; KORPAN,

2001; ROBINSON et al., 2001)
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Como regra geral preconiza-se: em casos onde há a possibilidade de realização de crioterapia

sem o risco de perda de estruturas vitais ou, ainda, em neoplasias malignas, devem-se realizar

dois ciclos ou mais de congelamento-descongelamento sendo que, em lesões benignas reali-

zam-se tão somente dois ciclos. Recomenda-se, que se evite o uso de um único ciclo, pois este

procedimento diminui em muito a taxa de morte celular (LANE, 1974a; GREINER et al, 1975;

WITHROW et al, 1975; SAXE; Mc DONALD, 1976; GOLDESTEIN; HESS, 1976;

GOLDSTEIN; HESS, 1977; SEIM III, 1980,  MARQUES,  1989). Withrow (1989) é enfático ao

afirmar que existem poucas diferenças, no que se refere à morte celular, quando se utiliza mais

de três ciclos. A maioria dos autores utiliza–se de dois ciclos tanto em lesões benignas como

malignas (MARQUES, 1989; LUCAS; LARSSON, 2001; THAI; SINCLAIR,1999; DAWBER,

2001; DAWBER, 2002; KUFLIK, 2004).

2.8 Indicações

 Face ao seu caráter destrutivo, a crioterapia tem sido utilizada para o tratamento de dife-

rentes enfermidades de sistemas ou órgãos. Historicamente, há uma maior indicação no sistema

tegumentar, devido a grande facilidade de aplicação por equipamentos e métodos simples. Dawber

(2001, 2002), em seus artigos, indica o procedimento para mais de sessenta tipos de lesões

dermatológicas inflamatórias ou neoplásicas, além de mais de 15 indicações para neoplasias

malignas. Tais observações são corroboradas por Kuflik (2004), que, por sua vez,  indica a

crioablação em mais de 40 tipos de dermatopatias. Todos os autores que se utilizam desta

metodologia de tratamento relatam o grande êxito em termos de resultados, tal como Kuflik

(2004) que, em seu levantamento de mais de 7000 pacientes com lesões neoplásicas malignas

criotratadas, obteve 98,6% de cura. No contexto da medicina veterinária a crioterapia, igual-

mente, tem maiores possibilidades de emprego na dermatologia. Sobre este fato, verificado em

todas as latitudes, vários são os trabalhos enfocando a terapia pelo frio, em quadros de:
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dermatoviroses, granulomas, piodemites, hiperplasias e cistos, fístulas, flogoses, protozooses e

neoplasias benignas ou malignas (LANE, 1974a; FARRIS et al, 1975; GREINER et al, 1975;

WITHROW et al, 1975; GOLDESTEIN; HESS, 1976; KRAHWINKEL, 1976; FARRIS et al,

1976; GOLDESTEIN; HESS, 1977; NORSWORTHY et al, 1977; BOJRAB, 1978; LISKA e

WITHROW, 1978; HOLMBERG, 1980; KRAHWINKEL, 1980; PODKONJAK, 1982b;

WITHROW, 1982;  GOURLEY, 1985; GIANNONE, 1985; ROBERTS et al, 1986; MACY;

MACEWEN, 1989; MARQUES, 1989; WITHROW, 1989; CLARKE, 1991; KIRPENSTEIJN,

1993;  BURLEY, 1995; OGILVIE, 1995; SHIBATA et al., 2002; LUCAS; LARSSON, 2001;

NANDI et al., 2002).

Contudo, com o avanço tecnológico houve o grande desenvolvimento da aplicação desta

modalidade terapêutica em diferentes neoplasias, tanto em medicina veterinária como na medi-

cina humana, de outros órgãos tais como a próstata, fígado, pâncreas, pulmão, linfonodos, bem

como de diferentes tecidos (ósseo e nervoso), além do tratamento de casos recidivantes ou

avançados de neoplasias genitais e da glândula mamária (KALBHEN et al., 1998; POPKEN et

al., 2000; HOFFMANN; BISCHOF., 2002; DABAK et al., 2003; BUTTS et al., 2003;

ESCUDERO et al., 2003).

2.9 Fatores relativos às lesões do paciente

Deve-se levar em consideração, antes de se iniciar o procedimento crioterápico, algumas

variantes, tais como: superfície e configuração, composição celular predominante, volume da

lesão  e suprimento sanguíneo; que podem influenciar tanto na escolha da técnica de aplicação

como também na temperatura que se deva atingir nos tecidos a serem tratados.
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Superfície e configuração da lesão: a importância da superfície de contato e da configura-

ção de uma lesão pode ser demonstrada congelando-se a porção floral da secção de uma couve-

flor pelo contato com uma barra de metal congelada (semelhante a uma sonda fechada). Haverá

o congelamento apenas da região em contato com o metal, não havendo o congelamento das

regiões irregulares circunvizinhas. Porém, se houver a aposição de um gel aquoso solúvel na

superfície do vegetal haverá um contato maior com o metal, pois além de tornar sua superfície

mais regular, aumentar-se-a a área de congelamento da referida porção. Com este prático exem-

plo, nota-se a importância, também, da seleção dos métodos de aplicação, que serão apresenta-

dos a seguir (LANE, 1974b; PODKONJAK, 1982b).

Tipo celular predominante

Tecidos com grande quantidade de água são mais susceptíveis ao frio que aqueles com

menores teores (tendões e ossos). Tal consideração deve ser lembrada quando se analisa a natu-

reza de uma lesão que será submetida à crioterapia (PODKONJAK, 1982b; GAGE; BAUST,

1998; KORPAN, 200;  HOFFMANN; BISCHOF, 2002). Cada tipo de célula tem uma determi-

nada capacidade de resposta ao frio (MARQUES, 1989), o que torna difícil a padronização de

temperaturas para o congelamento de tecidos. Quando células de tecido conjuntivo, rico em

fibras colágenas, são submetidas à crioterapia, pode-se observar que estas permanecem quase

que inalteradas, propiciando boa cicatrização e manutenção da arquitetura da região sob trata-

mento. Tal fato leva a indicação do procedimento crioterápico, naquelas regiões onde outras

condutas poderiam provocar  estenose (a exemplo do ânus e cérvix). Não está, contudo, total-

mente esclarecido, quais seriam os danos sofridos pelo colágeno durante o congelamento. Po-

rém, pelos conhecimentos atuais, estes parecem ser menores que aqueles provocados por uma

queimadura. O princípio proposto, inicialmente, por Langer, segundo o qual a cicatriz depende-

ria do grau de lesão do colágeno, pode sugerir que na crioterapia, o fator responsável por cica-

trizes de boa qualidade, seja o de haver, em menor escala, lesões das fibras colágenas (MAR-

QUES, 1989). A recuperação dos nervos, submetidos ao congelamento, tem sido objeto de
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inúmeros estudos. Brown et al. (1975), avaliaram, experimentalmente, este aspecto, congelando o

nervo ciático de coelhos diretamente com nitrogênio líquido. Em todos os casos,   a condução nervosa

foi totalmente interrompida, porém, após 100 dias houve total normalização da função.

A crioterapia é, freqüentemente, acompanhada por uma sensação de queimadura. Destarte,

se uma mesma área for submetida a crioterapia, após alguns dias, observar-se-á pouca ou, mes-

mo, nenhuma sensação de ardência. Experimentos realizados (DAWBER, 1988) comprovaram

que, ao se submeter pacientes humanos à crioterapia, as sensibilidades dolorosa, tátil e térmica

seriam diminuídas ou mesmo inexistiriam, e a recuperação total destas sensações se daria após

um a cinco anos.Estes fatos propiciaram a utilização do congelamento em crioanalgesia.  Zhou

et al. (2003) conseguiram a analgesia induzida pelo frio em pacientes humanos no decorrer de

56 meses após o congelamento do ramo espinal posterior.

Os melanócitos são muito sensíveis a curtos períodos de congelamento com nitrogênio

líquido, isto resulta em prolongadas alterações na cor da pele. Tais células são aquelas mais

sensíveis ao frio, seguidas, em ordem decrescente de sensibilidade, por aquelas de tecidos com

alta celularidade, por células epiteliais, do estroma fibroso, das grandes artérias, dos nervos, de

cartilagens e do tecido ósseo. Sabe-se, ainda, (SEIM III, 1980) que os tecidos neoplásicos pos-

suem muito mais água que os somáticos, ditos normais. Na prática, pode-se, com exceção do

ósseo, considerar que tecidos vivos, de animais, têm propriedades térmicas constantes

(GOLDSTEIN; HESS, 1977; PODKONJAK, 1982b). Porém com o avanço de diferentes técni-

cas, mesmo o tecido ósseo têm sido submetido, com graus variados de sucesso, aos procedimen-

tos de tratamento de neoplasias pelo frio (SILVERMAN et al., 2000; KORPAN, 2001)

Volume lesional : O tamanho da lesão, a ser submetida à crioterapia, deve ser considerado

quando se seleciona o tipo de técnica a ser empregada, porém em diferentes tecidos e regiões

anatômicas, todo o volume que se deseja destruir, deve estar contido na massa de gelo que irá se

formar (LANE, 1974a; WITHROW et al, 1975; SAXE e Mc DONALD, 1976; GOLDESTEIN;

HESS, 1976; GOLDSTEIN; HESS, 1977;  MARQUES,  1989; THAI; SINCLAIR, 1999;



46

DAWBER 2001, LUCAS; LARSSON, 2001; DAWBER, 2002; SILVERMAN et al.,2000;

KORPAN; ZHARKOV, 2001; KORPAN, 2001; ROBINSON et al., 2001).

Suprimento sanguíneo : Já é sabido, de há muito, que o sucesso do procedimento crioterápico,

é maior quando de um congelamento rápido sucedido pelo descongelamento lento, sendo as-

sim, regiões ou neoplasias que tenham grande aporte sanguíneo, que se localizem próximos aos

grandes vasos, apresentam um congelamento mais lento e um descongelamento muito mais

rápido. Frente a tal consideração, devem-se aplicar torniquetes, nestas regiões, para que se te-

nha um maior êxito no procedimento. Substâncias vasoconstritoras, a exemplo da adrenalina,

ou a prévia balonização também podem ser utilizadas. Em casos extremos pode-se recorrer à

ligadura dos vasos envolvidos no aporte sanguíneo da neoplasia (GOLDSTEIN; HESS, 1977;

SEIM III, 1980; PODKONJAK, 1982b; KORPAN, 2001).

Após todas estas considerações, deve-se abordar a formação da chamada “calota esférica

de gelo”, que é obtida quando da realização da crioterapia.

A grande maioria dos autores considera que o congelamento, através do spray, é o método

mais rápido, mais destrutivo e letal para o tecido alvo, além de ser considerado aquele que

atinge a maior profundidade, durante o procedimento criocirurgico (GREINER et al, 1975;

SAXE e McDONALD, 1976; GOLDESTEIN; HESS, 1976; BOJRAB, 1978; BRYNE, 1980;

HOYT JR.; SEIM III; 1981; PODKONJAK; 1982b; SEIM III; HOYT JR.; 1982; GOURLEY,

1985; WITHROW, 1989; KORPAN, 2001; DAWBER, 2001). Segundo Maia e Ribeiro (1997),

quando se realiza o procedimento de congelamento, tanto por sonda fechada como por spray,

fixando-se num único local, observa-se a formação de um halo de gelo, esbranquiçado e geral-

mente circular, onde a profundidade de congelamento, quando do uso de sonda fechada é igual

ao raio deste halo circular. Já, quando do emprego de spray a profundidade seria igual à metade

deste mesmo raio. Tal assertiva difere dos demais autores compilados, como Krahwinkel (1980)

e Zacarian (1985). Estes referem que, o raio da circunferência criada com o congelamento pelo
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spray é a exata medida da profundidade atingida, formando uma hemi-esfera perfeita. Já Mar-

ques (1989), deduziu uma fórmula que considera que a profundidade do congelamento é igual a

1,3 multiplicado pela medida que ultrapassa a borda da sonda utilizada para o congelamento,

relatando, ainda, que as medidas seriam similares quando do uso do spray. Finalmente, segundo

Gage (1992), a profundidade de congelamento quando do emprego da sonda é aproximadamen-

te igual à medida do halo que ultrapassa a sonda. Comparando-se estas assertivas, em uma lesão

de 10mm de diâmetro, congelada por uma sonda de um centímetro de diâmetro, que oferece um

congelamento de 12mm de diâmetro (2 mm além da sonda), as medidas de profundidade variariam

de 2 a 6 mm, medidas muito controversas, mormente se o tratamento for dirigido à uma neoplasia.

Deve-se ressaltar que o halo de congelamento formado tem, em sua periferia, a temperatu-

ra de 00C, e que essa temperatura não é suficiente para acarretar a morte celular. Ao se empregar

sondas fechadas, a temperatura mais baixa estará limitada à área de contato direto com a sonda.

Sendo que, quanto mais afastada estiver a região congelada da sonda mais elevada será a tempe-

ratura (até um limite de 00C na periferia). Assim sendo, na realidade tão somente dois terços do

tecido envolvido no congelamento (visualizado através do halo ou palpado como uma calota

esférica de gelo), serão destruídos ou, segundo Withrow (1989), 70 a 80% do tecido congelado

será destruído. Baseados nestas assertivas há autores que determinaram as medidas do halo, que

devem ultrapassar a lesão, para que se tenha o êxito esperado. Tais medidas variam de três a

cinco milímetros, em lesões benignas ou superficiais, e de 5 a 10 mm, em lesões malignas ou

profundas, e são denominadas de margem de segurança (WITHROW et al, 1975; MAIA; RI-

BEIRO, 1997; PIMENTEL, 1997; THAI; SINCLAIR, 1999; DAWBER, 2001; DAWBER, 2002;

KUFLIK, 2004). Destaque-se, portanto, que o método visual para a análise da profundidade de

congelamento pode gerar uma série de dúvidas. Existindo, para tal avaliação, outros métodos,

tais como a palpação que, além do halo, avaliará a profundidade, e a estimativa da profundidade

de congelamento pela mensuração da temperatura, com agulhas termosensíveis ligadas a um

pirômetro. Duas agulhas devem ser colocadas, a primeira delas superficialmente na transição

entre os tecidos alterado e normal, a outra, no ponto mais profundo da lesão, novamente, entre
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tecido neoplásico e aquele dito normal (GREINER et al, 1975; WITHROW, 1980; MARQUES,

1989; SEIM III; HOYT JR., 1982; GOURLEY, 1985; KORPAN, 2001). Há, contudo desvanta-

gens, quando do uso destas agulhas, tais como: seu custo, características anatômicas de algumas

regiões que impediriam sua utilização, indeterminação de qual região da agulha  transmite a

informação para o sensor e se, realmente, é possível colocá-la no ponto mais profundo da lesão,

uma vez que este ponto nem sempre é fácil de estimar (PODKONJAK, 1982). Todas as variá-

veis e os conflitos de conceitos dos autores consultados, podem levar à uma subestimativa da

profundidade de congelamento e, conseqüentemente, explicar a diferença de índices de êxito e

de falha obtidos, dispostos na bibliografia, para o tratamento das mesmas enfermidades.Segundo

Traoré et al. (2003), a crioterapia sem o acompanhamento destas variáveis, pode provocar mui-

tas falhas terapêuticas.

Zacarian (1985), foi o autor que mais tentativas executou visando, estabelecer tais critéri-

os. Em seu clássico esquema (Figura 1), obtido através de experimentos em pele de cão e de

cálculos matemáticos, este autor descreveu com precisão as alterações de temperatura acorridas

durante um congelamento em tecidos vivos.

Porém este mesmo autor, que foi um dos pioneiros nas medições de neoplasias cutâneas

através da utilização da ultra-sonografia, não logrou êxito em medir tais neoplasias submetidas

ao congelamento, não conseguindo observar a formação da calota de gelo solidificada pela

formação de “sombra acústica”, oferecida por esta técnica de imagem. Zacarian delegou tal

missão à futura evolução tecnológica (SIC), postulou, ainda, algumas diretrizes que permitis-

sem a avaliação do congelamento tecidual:

·determinar precisamente a profundidade e extensão da neoplasia

·diferenciar o crescimento neoplásico de estruturas circunvizinhas

·visualizar o avanço da calota esférica de gelo quando da realização de crioterapia

·mensurar o volume exato da crionecrose oferecida pela crioterapia
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Com estas diretrizes Zacarian acreditava que as determinações do congelamento pela imagem

seriam conquistas de grande aplicabilidade na técnica da crioterapia, aumentando a precisão terapêu-

tica e os índices de sucesso. Praticamente oito anos após as observações de Zacarian (1985), surgiram

os primeiros trabalhos relacionados à captação de imagens de propagação de congelamento. Laugier e

Berger (1993), acompanharam o congelamento de pele in vitro por ultra-sonografia (modo M) e com-

provam que é possível avaliar o congelamento por técnicas de imagem.

 Rubinsky et al. (1995) monitoraram o congelamento de pele de coelhos por ressonância

magnética. Este mesmo grupo de autores (GILBERT et al.,1997), desenvolvem trabalho similar

acompanhando o congelamento de fígado, após a exposição deste órgão por laparotomia. Com

o desenvolvimento crescente dos equipamentos, destinados ao diagnóstico por imagem, muitos

trabalhos similares surgiram, utilizando-se das técnicas de ultra-sonografia, tomografia

computadorizada e ressonância magnética na elucidação dos padrões de propagação tecidual do

frio (SANDISON et al., 1998; DANIEL et al., 1999; TACKE et al., 1999; LEE JR. at al., 1999;

SILVERMAN et al., 2000; YANG et al., 2000; KUSZYK et al., 2000; GRANOV et al., 2001;

WEI et al., 2002; SALIKEN et al., 2002; BUTTS et al., 2003; TRAORÉ et al., 2003; MALA et

al., 2003; ESCUDERO et al., 2003; FOURNIAL, 2004).

Dentre as possibilidades de captação de imagens, algumas variantes podem ser levadas em

consideração, tais como: preço e disponibilidade de equipamento, além da experiência profissi-

onal.  A ultra-sonografia possibilita uma imagem em tempo real, e pode acompanhar o congela-

mento de neoplasias em diferentes órgãos. Existe, ainda, a possibilidade de uso intraoperatório

desta técnica. Entretanto seu grande inconveniente é a formação de sombra acústica em

concreções sólidas. Quando um tecido é congelado a esfera de gelo formada é sonograficamente

semelhante a qualquer outra estrutura pétrea, impossibilitando a avaliação precisa das margens

de congelamento entre o tecido neoplásico e o tecido desprovido da doença (TACKE et al.,

1999; LEE JR. at al., 1999; SILVERMAN et al., 2000; KUSZYK et al., 2000; SALIKEN et al.,

2002; WEI et al., 2002).  Segundo Granov et al. (2001), o uso da untra-sonogafia pode falhar em

10% dos casos de acompanhamento da crioablação.
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As técnicas mais adequadas para o acompanhamento de uma crioablação são a tomografia

computadorizada e a ressonância magnética. Alguns autores defendem o uso da ressonância

magnética, pela precisão na formação de imagens e por esta técnica permitir, ainda, a avaliação

da temperatura tecidual, com um modelo matemático ligado ao computador (SILVERMAN et

al., 2000; SALIKEN et al., 2002). Mas há aqueles que preferem o uso da tomografia, pois é um

equipamento mais difundido e viável nos centros de diagnóstico, além de permitir que o exame

seja realizado sem alterar os equipamentos crioterápicos, que devem ser adaptados para que

possam ser utilizados com acompanhamento de ressonância, frente aos artefatos criados pelo

metal (LEE JR. at al., 1999; WEI et al., 2002) ou ainda por diferenças na condutividade térmica

nas proximidades de grandes vasos (RABIN, 2003). Estes mesmos autores destacaram ainda a

viabilidade de utilização desta técnica tanto para o diagnóstico, como para o acompanhamento

da criocirugia em um único aparelho. Agrupando opiniões Kuszyk et al. (2000) relataram que o

uso combinado destas técnicas levaria a um êxito maior, pois em órgãos internos o posicionamento

não invasivo do equipamento crioterápico seria mais rápido e dinâmico, com o acompanhamen-

to por ultra-sonografia e a avaliação da evolução do congelamento, seria mais precisamente

dada pelos outros dois métodos.

A tomografia computadorizada é um método de diagnóstico que apresenta uma alta reso-

lução de imagens e pode identificar alterações estruturais de densidade em tecidos moles e

ósseos, através da análise de imagens seqüenciais. Utilizam-se os raios X, como na radiografia

convencional, que são emitidos por um tubo gerador e captados por detectores em cada um dos

360o de movimentação de ambos ao redor do paciente, sendo as informações adquiridas e ana-

lisadas por um computador (Figura 2 – sala de operações). Podem ser obtidas imagens em corte

transversal, dorsal e sagital. Comparado à radiografia convencional, que discrimina tecidos com

diferença de densidade de 5%, a tomografia pode distinguir diferenças de menos de 1%. Como

resultado, poderiam ser observadas alterações ou estruturas que não podem ser avaliadas pela

radiografia convencional. Baseada na teoria de Hounsfield, que se baseia no fato de que todos

os raios que atravessam o corpo contém informação de toda a matéria atravessada pelo feixe de
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radiação, a tomografia pode dar informações precisas e muito distintas permitindo análises de

imagens de diferentes órgãos sem sobreposições de imagens, uma vez que o aparelho gira com-

pletamente (360o) ao redor do paciente. A obtenção de imagem é quase imediata e com os

aparelhos atuais evidencia-se em menos de 5 segundos (OWENS; BIERY, 1999; LEE JR. et al.,

1999; WEI et al., 2002).

O equipamento produz um feixe de radiação que atravessa as estruturas a serem estudadas,

tais estruturas absorvem uma certa quantidade de energia semelhante ao seu coeficiente de

atenuação. A energia, que emerge ao atravessar o paciente, proporciona o sinal que será captado

pelos detectores opostos em foco com a fonte de radiação. A diferença energética entre radiação

primária e radiação atenuada possibilita a medição dos coeficientes lineares de atenuação dos

diferentes tecidos atravessados e, acoplado a um sistema computadorizado ocorre a análise e

construção da imagem. O computador, por uma série de cálculos matemáticos transforma o

sinal transmitido pelos detectores em imagem, demonstrada no monitor. Para a formação de tal

imagem, se utiliza uma unidade básica denominada de voxel.

Cada voxel, que compõe um corte, possui uma absorção característica, que é representada

no monitor como uma imagem bidimensional denominada pixel. De acordo com o valor de

atenuação dos raios, recebe este um valor numérico, ao qual se atribui um tom de cinza (“Gray-

scale”) na composição da imagem na tela do computador. Disposto no lado direito desta tela

está a escala com distintas nuanças de tonalidade, do branco ao preto, com um tom mais escuro

por centímetro (Figura 3). O computador processa os coeficientes de atenuação relativos a cada

voxel e os compara a materiais de referência (a água é indicada como valor zero, em uma escala

que varia de –1000 para o ar, representado em preto, e de até +1000 para o osso, representado

em branco) de forma semelhante a uma radiografia convencional, sendo, porém, possível deter-

minar a espessura de cada secção, recurso não permitido pelo método tradicional. As unidades

dos valores de radiodensidade são denominadas Unidades Hounsfield (UH), em referência ao

criador do método (OWENS e BIERY, 1999).

Antes da realização do exame propriamente dito, é necessária a realização do topograma
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ou “scout”, que consiste em uma radiografia digitalizada prévia do paciente, para que posterior-

mente seja defina a região a ser submetida à tomografia, determinando-se, ainda, a espessura

dos cortes, que podem variar de 1 a 10 milímetros e os planos analisados.

Apesar dos grandes avanços assinalados, referidos na bibliografia compilada, poucos são

os trabalhos que correlacionam as medidas obtidas no congelamento (diâmetro e volume) de

distintos tecidos de diferentes espécies, com aquelas obtidas no exame histopatológico do teci-

do crionecrosado (GILBERT et al., 1997; LEE JR. at al., 1999; SILVERMAN et al., 2000;

GRANOV et al., 2001; MALA et al., 2003).

Entrementes não há, nas bibliografias nacional ou internacional relatos de utilização expe-

rimental da tomografia computadorizada para avaliação e mensuração de diferentes técnicas de

aplicação do nitrogênio líquido em pele de cães hígidos in vivo, bem como sua correlação com

a necrose obtida, igualmente avaliada  e mensurada pela histopatologia.



53

Figura 2 (A) – Tomógrafo - Tomoscan / Philips.

Figura 2 (B) - Sala de captação computadorizada

   de imagens.

Figura 3 -

Figura 1 - Gradientes de temperatura obtidos pela

aplicação de Nitrogênio Líquido – spray,

em relação à profundidade de congela-

mento, Zacarian, 1985, p.5

Tomografia de membro torácico de cão

Beagle submetido a crioterapia pelo

método do derramamento.
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3 Objetivos

Baseado nos fatos adrede expostos, o presente trabalho visa mensurar variantes envolvidas

no congelamento cutâneo de cães hígidos submetidos à crioterapia pelo nitrogênio líquido e

tem como objetivos:

•Avaliar a viabilidade do acompanhamento de congelamento cutâneo em cães in

vivo  por diferentes técnicas de crioterapia, pelas mensurações do halo e da profun-

didade, através da tomografia computadorizada.

•Correlacionar as medidas do raio e da profundidade do congelamento, obtidas atra-

vés da  tomografia computadorizada, após a aplicação do nitrogênio líquido, em

pele de cães in vivo, pelas técnicas da sonda fechada, derramamento e spray (com

distintos tempos de congelamento).

•Correlatar as medidas do raio e da profundidade da necrose causada por aplicação

do nitrogênio líquido em pele de cães in vivo, pela técnica da sonda fechada, derra-

mamento e spray (com distintos tempos de congelamento), obtidas através do

anatomopatológico microscópico.

•Correlacionar as medidas do diâmetro, raio e profundidade, bem como o volume

do congelamento com aquelas da necrose.

•Observar, através de todas as mensurações, dentre os métodos avaliados, aquele

menos eficiente, pela destruição tecidual oferecida comparando as relações entre

diâmetros de congelamento e profundidade de necrose.
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• Avaliar a possibilidade de se propor um protocolo terapêutico, pré determinando-

se a  profundidade da lesão em função do método de aplicação escolhido.
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4 Material e Métodos

Foram utilizados vinte animais, da espécie canina, com 12 a 18 meses de idade, sendo 12

machos e oito fêmeas, raça Beagle, linhagem UNITOX (UNISA/SP). O experimento foi reali-

zado em três fases, sempre com o emprego do aparelho Cry-AC® (Brimill Co) e com o uso do

nitrogênio líquido, como criógeno:

4.1 Avaliação do congelamento

a. Os animais foram submetidos à prévia sedação com associação de 0,1 mg por

quilograma de peso de acepromazina1 e 4mg/kg de meperidina2. Após 10 minutos

os animais eram submetidos a cateterização de veia radial e submetidos a anestesia

geral, por infusão contínua de thiopental sódico3 e, posteriormente, levados ao apa-

relho de tomografia computadorizada (Tomoscan A.V – Helicoidal / Philips), onde

era realizada a radiografia digital (“scout”) da face lateral de ambos os membros

torácicos, para a escolha de uma região homogênea de pele, subcutâneo e muscula-

tura, para que todas as técnicas de crioterapia fossem realizadas nas mesmas condi-

ções . As imagens tomográficas foram obtidas com técnica de: espessura do corte de

de 1,5mm, 220 mA, 130 kV, com matrix 320x320.

b. A pele era então, tricotomizada e submetida à marcação com caneta dermográfica

para estipulação dos pontos de aplicação bem como eram determinadas, por

paquímetro digital, dois segmentos de 20mm de extensão em cada um dos membros

torácicos (Figura 4).

1 Acepran® / 2Dolantina® / 3Tiopental®
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c. Após tricotomia e marcação dos segmentos, o ponto central era determinado pela apli-

cação de agulha hipodérmica, (20x7 – BD – Figura 5). A localização desta agulha era

marcada pelo técnico, proporcionando assim que a tomografia realizada, após cada pro-

cedimento de congelamento, incidisse exatamente neste ponto central.

d. Foram utilizadas quatro técnicas diferentes de crioterapia:

I. Spray I – o spray foi aplicado continuadamente em um ponto fixo, até que se

visualizasse o halo de 20mm de diâmetro, que ocorreria em no máximo 15 segun-

dos, posteriormente o spray foi aplicado intermitentemente, por mais 60 segundos,

de modo que o halo não ultrapassasse os 20mm de diâmetro (Figura  6).

II. Spray II – o spray foi aplicado continudamente em um ponto fixo, até que se

visualizasse o halo de 20mm de diâmetro, que ocorreria em no máximo 15 segun-

dos. Posteriormente o spray foi aplicado intermitentemente, por mais 120 segundos

de modo que o halo não ultrapassasse os 20mm de diâmetro.

III. Sonda fechada – a sonda metálica de 17mm de diâmetro foi congelada antes de

ser  aplicada por sobre a pele. Posteriormente, foi aposta em contato com o tegumento

do cão e assim era mantida até completar 75 segundos de contato, oferecendo um

congelamento de 20mm de diâmetro (Figura 7).

IV. Derramamento – com o auxílio da interposição de cone de otoscópio (17mm

de diâmetro na extremidade distal), o nitrogênio foi derramado diretamente na pele,

em peque nas quantidades, sem que houvesse extravasamento lateral, por 75 segun-

dos, evitando-se que o diâmetro ultrapasse 20mm (Figura 8).

e. Durante os 5 segundos finais, de cada um dos procedimentos, o técnico que ope-

rava o tomógrafo, era avisado e se  iniciava a operação que levava aproximados 5

segundos para o disparo do aparelho, que por precaução era executado na ausência

do profissional. A secção das imagens foi programada para incidir perpendicular-
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mente no centro do circulo, formado pelo congelamento, determinando-se previa-

mente com auxílio de agulha (20x7) posicionada no ponto central (Figura 5).

f. Todos os procedimentos foram repetidos (2 ciclos), para que fossem possíveis  as

demais avaliações.

4.2 Avaliação da crionecrose

a. Decorridas 96 horas da crioterapia, os animais eram submetidos à sedação, com

associação de 0,1 mg/kg de acepromazina4 e 4mg/kg de meperidina5. Após 10 minu-

tos os animais eram submetidos à cateterização de veia radial e, a seguir, submeti-

dos à indução anestésica com 5mg/kg de propofol6 e, posteriormente, submetidos a

intubação endotraqueal, onde se mantiveram anestesiados por gás halotano7. Os

animais eram então submetidos a exérese cirúrgica, “em fuso”, das áreas necrosadas,

com auxílio de bisturi e, subseqüentemente, apunha-se sutura da ferida cirúrgica

provocada (Figuras 9 e 10). O material colhido, foi fixado em formol a 10% e,

posteriormente prepararam-se lâminas, obtidas a partir de cortes no ponto central

da necose circunscrita, para análise histopatológica, e realização das mensurações

de profundidade máxima e estimativa do volume da necrose tecidual, instalada após

o procedimento crioterápico.

b. A área de necrose foi avaliada, microscopicamente, de forma detalhada para ob-

servação das características morfológicas das células e constatação da morte celu-

lar, visualizando-se a transição entre queratinócitos íntegros e necrosados (diâme-

tro) e aquela das fibras musculares íntegras e necrosadas (profundidade). Após a
4 Acepran® / 5 Dolantina® / 6 Diprivan® / 7 Fluotane®
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demarcação destes pontos de transição, realizava-se a mensuração de profundidade

e diâmetro da necrose (Figura 11), além da estimativa do seu volume. As medições

foram realizadas com auxílio do microscópio Nikon Eclipse E-800, conectado a um

sistema analisador de imagens (Image Pro plus). Os procedimentos foram realiza-

dos junto ao Departamento de Patologia (VPT) da Faculdade de Medicina Veteriná-

ria e Zootecnia da Universidade de São Paulo.

4.3  Cálculo do volume

Partindo-se do volume de uma esfera, proposto pelo clássico tratado de Arquimedes “So-

bre a Esfera e o Cilindro”, deduziu-se o volume da calota de gelo (COROMINAS 8, 2004),

considerando-se os valore de diâmetro e profundidade. Sendo esta fórmula aplicada para o cálculo

dos volumes de congelamento e necrose como demonstrado abaixo:

8 Ricardo Corominas, Engenheiro Eletricista - CREA 5060107332/D - Air Waves.
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a. Foram correlacionados os dados obtidos nas medidas da formação da calota esfé-

rica de gelo acompanhadas pela tomografia computadorizada, com as medidas de

necrose celular observadas ao histopatológico, para comparação entre as técnicas.

Para tal, os seguintes parâmetros foram mensurados:

4.4 Análise dos resultados

Diâmetro inicial - Diâmetro congelado (mm)

Profundidade inicial - Profundidade congelada (mm)

Profundidade congelada em relação ao raio de congelamento

Volume congelado (em milímetros cúbicos)

Diâmetro final - Diâmetro da necrose (mm)

Profundidade final - Profundidade da necrose (mm)

Profundidade da necrose em relação ao raio da necrose

Volume da necrose (em milímetros cúbicos)

Volume da necrose em relação ao volume congelado

Profundidade da necrose em relação ao diâmetro congelado

Diâmetro da necrose em relação ao diâmetro congelado

Profundidade da necrose em relação à profundidade congelada

Di

hi

hi / ri (%)

Vi

Df

hf

hf / rf (%)

Vf

Vf / Vi (%)

hf / Di (%)

Df / Di (%)

hf / hi (%)

b.Tais parâmetros foram utilizados para comparar do ponto de vista estatístico os

quatro métodos de aplicação do nitrogênio, quais sejam: spray I e II , sonda e derra-

mamento, avaliando as  seguintes relações:

1. profundidade do congelamento em relação ao seu raio

2. profundidade da necrose em relação ao seu raio;

3. o volume do congelamento em relação ao volume da necrose;

4. o diâmetro da necrose em relação ao diâmetro do congelamento;

5. a profundidade da necrose em relação à profundidade do congelamento;

6. a profundidade da necrose em relação ao diâmetro do congelamento.
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Por este estudo se tratar de uma análise de variáveis quantitativas, utilizou-se das médias e

medianas, para resumir as informações, e dos desvios-padrão, erros padrão, mínimo e máximo,

para indicar a variabilidade dos dados. Houve interesse em comparar os resultados médios de

diversas características, observadas nas quatro técnicas (derramamento, sonda, spray I, spray

II). Desta forma o teste estatístico utilizado para realizar as comparações foi a Análise de Variância

(ANOVA) com Medidas Repetidas (univariada), pois as observações são relativas a um mesmo

animal. Quando houve diferença significativa entre os itens de um fator, para a identificação de

quais destes itens apresentavam diferenças entre si foram feitas comparações múltiplas de efei-

tos principais, utilizando o teste de Bonferroni, apresentados nas tabelas 5,6,7,8,10 e 12, apon-

tando a diferença, quando p-valor<0,05.
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Figura 4 -

Figura 5 -

Figura 6 -

Figura 7 -

Cão, Beagle, sob anestesia geral posi-

cionado em tomógrafo, com marcação de

intervalos de 20mm por caneta der-

mográfica, para realização de crioterapia.

Agulha evidenciada na tomografia com-

putadorizada ,para determinação do

ponto central da aplicação do nitrogê-

nio líquido.

Cão, Beagle, sob anestesia geral posi-

cionado em tomógrafo, sendo submeti-

do a crioterapia, pelo método do spray.

Cão, Beagle, sob anestesia geral posi-

cionado em tomógrafo, sendo submeti-

do a crioterapia, pelo método da sonda

fechada.
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Figura 8 -

Figura 9 -

Figura 10 -

Figura 11 -

Cão, Beagle, sob anestesia geral posi-

cionado em tomógrafo, sendo submeti-

do a crioterapia, pelo método do derra-

mamento.

Áreas circunscritas de necrose provoca-

da pela crioterapia em pele de membro

torácico de cão da raça Beagle, 96 ho-

ras após a procedimento.

Sutura aplicada em pele de membro torá-

cico de cão da raça Beagle, após a exére-

se cirúrgica da área de necrose.

Corte histológico do ponto central da

área de necrose provocada pela criote-

rapia, com marcação dos limites de diâ-

metro (azul) e profundidade (verde).
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5 Resultados

Vinte animais hígidos, de distintas faixas etárias da espécie canina, raça Beagle, linhagem

UNITOX (UNISA/SP), sendo 12 machos e oito fêmeas, foram submetidos ao procedimento

crioterápico acompanhado por tomografia. Realizaram-se, portanto, 80 tomografias

computadorizadas, pois cada cão foi submetido a quatro exames, para o acompanhamento de

congelamento por spray I e II, derramamentos e sonda fechada (Figuras 12 à 15). Nesta primeira

fase do estudo pôde-se evidenciar a formação da “calota esférica de gelo”, bem como mensurar

suas medidas de diâmetro e de profundidade, obteve-se, ainda, a relação entre tais medidas

(Tabelas 1a 4).

Tabela 1 -

Di- diâmetro congelado; hi profundidade congelada;hi/ri (%) profundidade congelada em relação ao raio congelado; Vi volume de congelamento; Df diâmetro da

necrose; hf-profundidade da necrose; hf/rf (%) profundidade da necrose em relação ao raio da necrose;  Vf-volume da necrose; Vf/Vi- Volume da Necrose em relação

ao Volume Congelado; hf / Di (%)-Profundidade da Necrose em relação ao Diâmetro Congelado; Df / Di (%)-Diâmetro da Necrose em relação ao Diâmetro

Congelado; hf / hi (%) - Profundidade da Necrose em relação à Profundidade Congelada; Tomo – Tomografia; Histo - Histopatologia

Mensuração e relação das medidas obtidas por tomografia durante o congelamento imediato e da necrose
provocada 96 horas após, por histopatologia em pele de cães da raça Beagle, submetidos a aplicação do
nitrogênio líquido pelo derramamento direto (tempo total de 75 segundos). São Paulo, 2004.
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Tabela 2 -

Di- diâmetro congelado; hi profundidade congelada;hi/ri (%) profundidade congelada em relação ao raio congelado; Vi volume de congelamento; Df diâmetro da

necrose; hf-profundidade da necrose; hf/rf (%) profundidade da necrose em relação ao raio da necrose;  Vf-volume da necrose; Vf/Vi- Volume da Necrose em relação

ao Volume Congelado; hf / Di (%)-Profundidade da Necrose em relação ao Diâmetro Congelado; Df / Di (%)-Diâmetro da Necrose em relação ao Diâmetro

Congelado; hf / hi (%) - Profundidade da Necrose em relação à Profundidade Congelada; Tomo  Tomografia; Histo - Histopatologia

Tabela 3 -

Di- diâmetro congelado; hi profundidade congelada;hi/ri (%) profundidade congelada em relação ao raio congelado; Vi volume de congelamento; Df diâmetro da

necrose; hf-profundidade da necrose; hf/rf (%) profundidade da necrose em relação ao raio da necrose;  Vf-volume da necrose; Vf/Vi- Volume da Necrose em relação

ao Volume Congelado; hf / Di (%)-Profundidade da Necrose em relação ao Diâmetro Congelado; Df / Di (%)-Diâmetro da Necrose em relação ao Diâmetro

Congelado; hf / hi (%) - Profundidade da Necrose em relação à Profundidade Congelada; Tomo  Tomografia; Histo - Histopatologia

Mensuração e relação das medidas obtidas por tomografia durante o congelamento imediato e da necrose
provocada 96 horas após, por histopatologia em pele de cães da raça Beagle, submetidos a aplicação do
nitrogênio líquido pela sonda metálica congelada (tempo total de 75 segundos). São Paulo, 2004.

Mensuração e relação das medidas obtidas por tomografia durante o congelamento imediato e da necrose
provocada 96 horas após, por histopatologia em pele de cães da raça Beagle, submetidos à aplicação do
nitrogênio líquido pelo spray (tempo total de 75 segundos). São Paulo, 2004.
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Tabela 4 -

Di- diâmetro congelado; hi profundidade congelada;hi/ri (%) profundidade congelada em relação ao raio congelado; Vi volume de congelamento; Df diâmetro da

necrose; hf-profundidade da necrose; hf/rf (%) profundidade da necrose em relação ao raio da necrose;  Vf-volume da necrose; Vf/Vi- Volume da Necrose em relação

ao Volume Congelado; hf / Di (%)-Profundidade da Necrose em relação ao Diâmetro Congelado; Df / Di (%)-Diâmetro da Necrose em relação ao Diâmetro

Congelado; hf / hi (%) - Profundidade da Necrose em relação à Profundidade Congelada; Tomo  Tomografia; Histo - Histopatologia

Os exames histopatológicos, para determinação de necrose tecidual, eram colhidos 96 ho-

ras após o congelamento. Após o processamento das amostras colhidas as lâminas foram mon-

tadas e, por recomendações técnicas e metodológicas, foram avaliadas microscopicamente, pelo

mesmo pesquisador  em grupos de 20 ou 40 lâminas. Nesta fase do estudo pôde-se evidenciar a

crionecrose induzida pelo procedimento, bem como mensurar suas medidas de diâmetro e de

profundidade (raio). Obteve-se ainda a relação entre tais medidas (Tabelas 1 a 4). Os resultados

das comparações entre as diferentes técnicas de aplicação do nitrogênio liquido, são apresenta-

dos a seguir

Mensuração e relação das medidas obtidas por tomografia durante o congelamento imediato e da necrose
provocada 96 horas após, por histopatologia em pele de cães da raça Beagle, submetidos à aplicação do
nitrogênio líquido pelo spray (tempo total de 135 segundos). São Paulo, 2004.
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5.1 Volume da necrose em relação ao volume do congelamento (Vf/Vi)

Tabela 5 -

Gráfico 1 -

Mesmo havendo indicações de diferenças entre os volumes de congelamento e de necrose

alcançados pelas diferentes técnicas, a relação entre o volume de tecido congelado e necrose

obtida por este congelamento (volume de tecido necrosado), se mantém semelhante (p>0,05)

(Tabela 5). Há uma variação, onde o volume de necrose corresponde a 76,9% (sonda) à 84,2% (der-

ramamento) do volume de tecido congelado. Estas relações estão representadas no gráfico 1.

 p=0,295

Estatística descritiva dos valores obtidos quanto ao volume de
necrose em relação ao volume de congelamento (Vf/Vi %),
segundo diferentes técnicas de aplicação do nitrogênio líqui-
do, São Paulo, 2004.

Comparação do volume médio do congelamento (Vi) com o volume médio da

necrose obtida (Vf), segundo diferentes técnicas de crioterapia, mensurados res-

pectivamente pela  tomografia computadorizada e pela histopatologia, em pele

íntegra de cães da raça Beagle. São Paulo, 2004.
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As relações entre os diâmetros de congelamento e necrose, bem como a profundidade de

congelamento em relação àquela de necrose, não apresentam diferenças estatisticamente signi-

ficativas, indicando que em todas as técnicas o diâmetro e profundidade da necrose provocada

pela crioterapia, são menores que o diâmetro e a profundidade do congelamento, respectiva-

mente. Havendo, ainda, uma diminuição destes valores de maneira estatisticamente semelhante

(Tabelas 6 e 7). O diâmetro de necrose correspondeu a 89,4% (sonda) à 93,5% (derramamento).

A profundidade de necrose apresentou uma diminuição de 4,15 (spray II) à 6% (sonda) em

relação às medidas de congelamento.

Tabela 6 -

Tabela 7 -

p-valor =0,104

p-valor=0,254

Estatística descritiva dos valores obtidos quanto ao diâmetro de
necrose em relação ao diâmetro de congelamento (Df/Di %), se-
gundo diferentes técnicas de aplicação do nitrogênio líquido, São
Paulo, 2004.

Estatística descritiva dos valores obtidos da profundidade de
necrose em relação a profundidade do congelamento (hf/hi %),
segundo diferentes técnicas de aplicação do nitrogênio líquido,
São Paulo, 2004.

5.2 Profundidade e diâmetro da necrose em relação àquelas do congela-

mento (hf/hi e Df/Di)
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5.3 Profundidade de congelamento em relação ao seu raio (hi/ri)

Tabela 8 -

Tabela 9 -

A relação entre o raio do congelamento e a sua profundidade, foi menor na técnica de

aplicação do nitrogênio por sonda metálica, em relação às demais técnicas utilizadas, onde a

profundidade do congelamento correspondeu, em média, a 72,7% do raio do halo de congela-

mento visualizado. Nas outras técnicas (derramamento, spray I e II) apesar dos valores indica-

rem nítidas diferenças, a profundidade de congelamento variou de 82,6 a 88,4% do raio, não

havendo diferenças estatisticamente significativas (Tabelas 8 e 9) entre estas desigualdades,

havendo, contudo, semelhanças na relação entre raio do congelamento e profundidade, entre as

técnicas de congelamento por spray I, spray II e por derramamento, Mesmo com aplicações, com

duração de 75 e 135 segundos, as duas técnicas de spray, revelaram relações semelhantes entre raio e

profundidade. Estas relações percentuais estão representadas graficamente (Gráfico 2).

 p-valor=0,000

* significância estatística

Estatística descritiva dos valores obtidos da profundidade de con-
gelamento em relação ao seu raio (hi/ri %), segundo diferentes
técnicas de aplicação do nitrogênio líquido, São Paulo, 2004.

Comparações múltiplas, após análise de variância com medidas
repetidas, para averiguação de diferenças estatisticamente signifi-
cantes entre as técnicas (p<0,005), São Paulo, 2004.



70

5.4 Profundidade da necrose em relação ao seu raio (hf/rf)

A relação entre o raio da crionecrose e a profundidade do tecido necrosado, se mostrou

menor quando o nitrogênio foi aplicado por sonda metálica (76,8%) em relação às técnicas de

derramamento (90,4%) e spray II (92,2%) (p<0,05), mas esta relação, não difere estatisticamen-

te da técnica de spray I (83,8%). A relação entre o raio da necrose e a profundidade, não difere

estatisticamente ( Tabelas 10 e 11) quando o tempo de congelamento é dobrado, comparando-se

a técnicas de spray I e II (p >0,05). Estas relações estão representadas no gráfico 3.

Gráfico 2 -

Tabela 10 -

p-valor=0,000

Comparação da média dos raios do congelamento (ri) com a média das profundidades

obtidas (hi), segundo diferentes técnicas de crioterapia, mensurados pela tomografia

computadorizada em pele íntegra de cães da raça Beagle. São Paulo, 2004

Estatística descritiva dos valores obtidos da profundidade de
necrose em relação ao raio de necrose (hf/rf %), segundo diferen-
tes técnicas de aplicação do nitrogênio líquido, São Paulo, 2004.
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Quando se analisa a relação existente entre o diâmetro de congelamento e a profundidade

de necrose, observa-se que a profundidade de necrose obtida pelo método de crioterapia pela

sonda fechada é bem mais superficial (corresponde a 34,2% do diâmetro congelado) que a

necrose advinda do congelamento por derramamento direto (42,2%), bem como pela técnica de

aplicação de spray II (40,6%), como se pode evidenciar pela análise das tabelas 12 e 13.

Tabela 11 -

Gráfico 3 -

*significância estatística

Comparações múltiplas, após análise de variância com medidas
repetidas, para averiguação de diferenças estatisticamente
significantes entre as técnicas (p<0,005), São Paulo, 2004.

Comparação das médias dos raio da crionecrose (rf) com a  média das profun-

didades obtidas (hf), segundo diferentes técnicas de crioterapia, mensurados

pela histopatologia em pele íntegra de cães da raça Beagle. São Paulo, 2004.

5.5 Profundidade da necrose em relação ao diâmetro do congelamento

(hf/Di)
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Quando comparadas as técnicas de congelamento por derramamento e por spray I e II, por,

respectivamente, 75 segundos e 135 segundos, observa-se que a relação obtida entre o diâmetro

de congelamento e a profundidade da necrose não apresentam diferenças estatisticamente signi-

ficativas, independentemente da técnica escolhida, obtendo-se o valor de 38,4 a 40,6%  do

diâmetro de congelamento (Tabelas 12 e 13).

Tabela 12 -

Tabela 13 -

Em nenhuma das correlações houve diferenças estatisticamente relevantes, quando foram

comparadas as técnicas de spray I (75 segundos de congelamento) e spray II ( 135 segundos de

congelamento).

p-valor=0,000

*significância estatística

Estatística descritiva dos valores obtidos da profundidade de
necrose em relação ao diâmetro de congelamento (hf/Di %), se-
gundo diferentes técnicas de aplicação do nitrogênio líquido, São
Paulo, 2004.

Comparações múltiplas, após análise de variância com medidas
repetidas, para averiguação de diferenças estatisticamente signi-
ficantes entre as técnicas (p<0,005), São Paulo, 2004
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 Considernado-se  que o diâmetro do congelamento (Di), é obtido imediatamente pelo

profisional que está realizando o procedimento, e suas relações com aprofundida de de necrose

(hf/Di), pode-se propor:

Tabela 14 - Fórmulas de obtenção do halo de congelamento necessário, a partir da
profundidade de necrose pretendida, segundo a técnica de aplicação de
crioterapia. São Paulo, 2004

Baseado nos cálculos ora obtidos, fórmulas de tratamento puderam ser propostas e criadas a

partir das médias, incluindo o desvio padrão, considerando-se a pior das hipóteses, como demonstra-

do acima, para que a aplicação da crioterapia possa ser previamente estimada (Tabela 14).
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Figura 13  -

Figura 14  -

Figura 15 -

Figura 12 - Tomografia de membro torácico de cão

Beagle submetido a crioterapia pelo mé-

todo do derramamento (75 segundos de

congelamento) , evidenciando a calota

esférica de gelo, e suas mensurações de

diâmetro (AB) e profundidade (CD). São

Paulo, 2004.

Tomografia de membro torácico de cão

Beagle submetido a crioterapia pelo mé-

todo da sonda (75 segundos de conge-

lamento) , evidenciando a calota esfé-

rica de gelo, e suas mensurações de di-

âmetro (AB) e profundidade (CD). São

Paulo, 2004.

Tomografia de membro torácico de cão

Beagle submetido a crioterapia pelo mé-

todo do spray I (75 segundos de con-

gelamento) , evidenciando a calota es-

férica de gelo, e suas mensurações de

diâmetro (AB) e profundidade (CD).

São Paulo, 2004.

Tomografia de membro torácico de cão

Beagle submetido a crioterapia pelo mé-

todo do spray II (135 segundos de con-

gelamento) , evidenciando a calota esfé-

rica de gelo, e suas mensurações de diâ-

metro (AB) e profundidade (CD). São

Paulo, 2004.
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6 Discussão

6.1 Monitorização da formação da calota esférica de gelo

A precisa avaliação de como o congelamento se propaga em um tecido, tem especial im-

portância, no tratamento das neoplasias, pois se houver uma diferença entre o tecido que se

pretende tratar e aquele realmente congelado, seguramente haverá recidiva da neoplasia ou

ainda falha terapêutica. Segundo Popken et al. (2000), em 10 anos de acompanhamento de

casos de metástases hepáticas oriundas de neoplasias coloretais criotratadas, sem monitorização

por imagens, houve recidiva em 44% dos pacientes, revelando um inadequado congelamento

tecidual. Outra constante preocupação dos autores, como Kalbhen et al. (1998), é o fato de que

sem uma perfeita avaliação da progressão do congelamento, estruturas anatomicamente próxi-

mas ao local tratado podem ser destruídas sem necessidade, provocando uma série de seqüelas,

que proporcionam uma avaliação negativa do procedimento. Observações similares foram assi-

naladas por Escudero et al. (2003). O congelamento de pele (íntegra) de cães pôde realmente ser

avaliado através da tomografia computadorizada. Este técnica revelou-se útil para medições de

diferentes parâmetros, possibilitando a visualização final em cortes seriados de imagens e o

congelamento em vários pontos, no mesmo procedimento, tais vantagens e suas indicações

confirmam as observações de vários autores ( LEE JR. at al., 1999; SILVERMAN et al., 2000;

YANG et al., 2000; KUSZYK et al., 2000; GRANOV et al., 2001; WEI et al., 2002; SALIKEN

et al., 2002; BUTTS et al., 2003, 2003; FOURNIAL, 2004). Apenas Rubinsky et al. (1995)

executou trabalho semelhante em pele de coelhos vivos, no entanto sem comparar técnicas ou

relacionamento de medidas de congelamento e destruição tecidual. Finalmente, Laugier e Berger

(1993) realizaram acompanhamento do congelamento por ecografia em amostras de pele, in

vitro, apenas para comprovar a viabilidade da monitorização da crioterapia por esta técnica.

A desvantagem da tomografia como método de avaliação é a anestesia geral a qual o ani-

mal obrigatoriamente deve ser submetido, porém a mesma observação vale para estimativas
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realizadas por outros autores com a ressonância magnética (GILBERT et al., 1997; KUSZYK et

al., 2000; RUBINSKY et al., 1995; MALA et al., 2003; BUTTS et al., 2003). Deve-se destacar,

ainda, que a maioria dos procedimentos crioterápicos realizados em medicina veterinária, são

efetuados sob anestesia geral, de curta duração, sendo que o procedimento perdura por 120 a

240 segundos, na maioria dos procedimentos (LUCAS, 1999). Permitindo, assim, que o exame

seja realizado, aproveitando-se da mesma anestesia, de curta duração, uma vez que a formação

da imagem se dá quase que instantaneamente.

6.2 Relação entre o volumes de congelamento e de necrose tecidual (Vf/Vi)

Antes de se avaliar as relações entre as medidas de congelamento superficial e profundo,

deve-se abordar a proporcionalidade de morte tecidual obtida após o congelamento de um de-

terminado tecido. Segundo Granov et al. (2001), a importância de tais determinações, pode

alterar resultados aparentemente exitosos em qualquer modalidade de crioterapia. Aquele autor

propôs, em seu trabalho, a mudança de protocolos já consagrados de tratamento de neoplasias

de próstata, por julgá-los capazes de permitir que o tecido neoplásico localizado na borda do

congelamento persista viável, retratando diminuição da efetividade do método. Não há na, lite-

ratura nacional ou internacional, trabalhos que comparem quatro técnicas diferentes de aplica-

ção do nitrogênio em pele de animais vivos, buscando elucidar e comparar medidas de congela-

mento e morte tecidual, para posterior aplicação clínica.

Há, porém, trabalhos que determinam, a morte celular, estimando que esta ocorra entre

38oC e –40oC negativos(POPKEN et al., 2000, YANG et al., 2000; RUBINSKY et al., 1995;

BUTTS et al., 2003; SEIFERT et al., 2003). Todos estes autores, estribados naquela faixa térmi-

ca dita letal, através de determinações da temperatura tecidual por termossensores, durante o

congelamento, estimaram que a morte celular ocorra na região correspondente a isoterma (faixa

de temperatura circular). Apesar de utilizarem-se de metodologias diferentes, os trabalhos bus-
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caram evidenciar as relações térmicas e alterações macroscópicas observadas, durante o conge-

lamento, e, ainda, a relação entre temperatura de congelamento e necrose. Rubinsky et al. (1995)

comprovaram que se pode mensurar o congelamento em pele de coelhos, indicando em suas

conclusões que toda a neoplasia a ser tratada deve estar totalmente dentro da esfera de gelo, mas

não determinando o quanto, ressaltaram, porém que a quantidade de tecido destruído é menor

que aquela congelada. Popken et al. (2000), em seu experimento, congelaram tanto fígados de

porco como de seres humanos (com metástases de neoplasia coloretal), retirados cirurgicamen-

te e mantidos em solução salina à temperatura estável de 37oC. Obtiveram resultados semelhan-

tes entre estes dois tecidos observando, com diferentes sondas de crioablação (3 e 8mm

AccuProbe 450 System, CMS, USA), que os halos de congelamento, avaliados visualmente,

variaram de 40 a 56 mm, obtendo lesão tecidual (estimaram que a morte tecidual ocorrera na

faixa dos 40oC negativos, pois o experimento foi realizado ex vivo) em halos respectivamente de

30 e 44 mm. Ao serem calculados os volumes relacionados a estas medidas, Obter-se-ia que os

volumes de suposta morte celular seriam de 42 e 65% do volume congelado. Tal dado difere das

observações obtidas no presente trabalho onde a proporção entre necrose e congelamento foi de

77 a 84%, havendo, portanto, uma significativa maior destruição no tecido cutâneo. Seifert et

al. (2003), por sua vez, realizaram estudo semelhante, desta vez in vivo, congelando fígado de

porcos, avaliando o congelamento visualmente após laparotomia e exteriorização do órgão.

Aqueles autores estimaram as diferentes faixas de temperatura obtidas durante o congelamento,

em diferentes tempos, utilizando-se de sonda (8mm  AccuProbe 450 System, CMS, USA)  e

correlacionaram estas medidas com a necrose advinda. Após a compilação destes dados os

autores propuseram protocolos de tratamento, desta feita correlacionando a morte tecidual com

temperatura de 38oC negativos indicando  que: para o tratamento de lesões de 37 a 46mm de

diâmetro, o congelamento deve ser de respectivamente, 59 e 75mm de diâmetro. Ao se utilizar

estes valores, poder-se-ia inferir que o volume de necrose oscilará entre 23 e 25% do volume

congelado. Novamente, esta inferência difere muito daquela obtida neste experimento e, tam-

bém das observações, já referidas, por Popken et al. (2000), que se utilizaram de equipamento e
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protocolos semelhantes ao de Seifert et al. (2003).

Uma diferença de metologia deste último experimento é o fato de que a colheita dos órgãos

para análise histopatológica se deu 24 horas após o congelamento, contrariando as informações

de Mala et al. (2003) e, também, de Lee Jr. et al (1999), que assinalaram que o período ideal

para colheita do material a ser submetido à análise histológica seria de 96 horas, pois neste

interregno todas as alterações decorrentes da crioterapia já estariam instaladas e inclusive, já

houvera desaparecimento do edema e, subseqüente, instalação da retração tecidual. O mesmo

critério de tempo para colheita foi utilizado no presente estudo, havendo a remoção do tecido

criolesado, após 96 horas da aplicação. As diferenças, ora observadas, podem, eventualmente,

se justificar, pelas distintas técnicas e aplicação, mas principalmente, por se tratar de situações

muito distantes. Em um dos experimentos, retro referidos, o frio foi aplicado em tecidos ex vivo,

e no congênere, o órgão submetido ao congelamento era extremamente mais vascularizado que

o tecido cutâneo, explicando, em parte, a menor morte tecidual estimada.

O estudo de Mala et al. (2003), revelou que a proporção entre tecidos congelado e necrosado

não teve diferença estatisticamente significativa. Curiosamente este é o único dos autores con-

sultado em que não constatou diferenças entre o congelamento e a necrose. Finalmente, as

observações obtidas no congelamento de pele íntegra de cães corroboraram a afirmação de

Withrow (1989), que afirmara que a necrose corresponde a 70-80% do tecido congelado, dado

este observado independentemente da técnica utilizada.

Quando abordadas as indicações em dermatologia da crioterapia, geralmente o método de

avaliação do congelamento é dado de forma bidimensional porém, para determinar a margem

de segurança (aquela que deve ser ultrapassada durante o congelamento para que todo tecido

6.3 Relação entre os diâmetros de congelamento e da necrose tecidual

(Df/Di)
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que se deseja destruir seja realmente lesado) é necessário que o profissional conheça a propor-

ção de necrose que se conseguirá obter em relação ao diâmetro de congelamento. No presente

trabalho detectou-se que a proporção entre o diâmetro de necrose correspondeu a 88,7-93,5%

do diâmetro congelado, estas observações podem ser comparadas com aquelas de Lee Jr. et al

(1999). Em seu trabalho observaram que, em média, o diâmetro da necrose, macroscopicamente

avaliado, correspondeu a 93% do diâmetro da crioablação, avaliado pela ressonância magnéti-

ca, em fígados de suínos, em tempo de congelamento de 11,8±6,25 minutos. Nos trabalhos de

Gilbert et al. (1997) e Yang et al. (2000) , concluiu-se que há uma diminuição de 4 a 6 mm entre

o diâmetro do congelamento e o da necrose, sem entretanto revelar qual é o diâmetro total da

crioablação, impossibilitando o cálculo percentual desta diminuição. Em congelamentos cutâneos,

obtidos por diferentes técnicas, mensuradas neste trabalho, comprovou-se que esta diminuição

oscilou entre 1,3 e 7 mm, corroborando os valores supracitados. Porém, Granov et al. (2001)

congelaram, in vitro, culturas celulares de carcinoma epidermóide e correlacionaram a propa-

gação do frio com  diferentes temperaturas. Comprovaram que 100% das células são destruídas

a 40oC negativos. Ainda naquele experimento, obtiveram congelamentos em placas de cultivo

celular, com diâmetro oscilando de 42 a 65mm com destruição das células em diâmetros que

variara, de 32 e 47 mm, havendo portanto uma diminuição situada entre 10 e 18 mm. Tais

resultados diferiram daqueles relatados por outros autores e dos obtidos no presente trabalho,

possivelmente, pelo fato de que o congelamento tenha sido efetuado em culturas celulares em

meios de cultivo, e notoriamente, em condições distintas de um congelamento in vivo. Acres-

cente-se a esta observação que as alterações vasculares, provocadas pelo congelamento, são um

importante elemento na instalação da morte tecidual, e não estão, obviamente, presentes  em

condições experimentais in vitro. Entretanto fica claro que o tecido congelado não pode ser

considerado o tecido que será destruído, fato este já discutido e que gera distintos protocolos de

tratamento, indicando margens, ditas de segurança, variando de três a cinco milímetros, em

lesões benignas ou superficiais, e de 5 a 10 mm, em lesões malignas ou profundas (WITHROW

et al, 1975; MAIA; RIBEIRO, 1997; PIMENTEL, 1997; THAI;  SINCLAIR, 1999; DAWBER,
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2001; DAWBER, 2002; KUFLIK, 2004). Se estes parâmetros forem adotados, baseando-se no

presente trabalho, a necrose terá alcançado o tecido a ser destruído, promovendo o sucesso

terapêutico. Mas, infelizmente, com este acompanhamento visual, ou bidimensional, não se

pode avaliar a profundidade de congelamento obtida, mormente quando estamos frente ao teci-

do cutâneo que permite a aplicação da crioterapia com equipamentos simples, sem nenhum

instrumento de monitorizarão. O fato de se poder realizar um procedimento crioterápico sem

acompanhamento de custosos equipamentos proporcionou o grande desenvolvimento desta

modalidade terapêutica na dermatologia, destarte este mesmo fator possibilitou que muitos

parâmetros fossem apenas sugeridos sem a ansiada precisão determinação científica. A relação

entre halo ou diâmetro de congelamento e a profundidade realmente congelada, é que suscita

maiores discordâncias entre os trabalhos dos autores compilados.

 6.4 Relação entre o raio e a profundidade de congelamento (hi/ri)

Esta relação sofreu alterações com as diferentes técnicas de aplicação do nitrogênio, em

pele de cães, sendo a aplicação por sonda metálica fechada, aquela que se mostrou a mais

superficial (p<0,05). A relação observada foi, em média, de 72,7% do raio, com valor mínimo

de 51,4%. Sendo assim em um congelamento de 20mm a profundidade oscilou entre 5,1 e 7,2

mm. Estas observações contrariam as afirmações de Maia e Ribeiro (1997), que relataram, sem

comprovação experimental, que a profundidade do congelamento obtida pela sonda, seria ple-

namente igual ao raio do halo congelado. Já, Marques (1989) propôs uma fórmula, onde a

profundidade do congelamento seria igual a 1,3, multiplicado pela medida que ultrapassaria a

borda da sonda utilizada para o congelamento. Seguindo estas discordantes opiniões, a profun-

didade no mesmo caso de um congelamento com halo de 20mm, seria de 10mm, pela estimativa

de Maia e Ribeiro (1997). Conseqüentemente, se houvesse uma neoplasia com 6 mm de profun-

didade bastaria um congelamento de 12mm de diâmetro. No presente trabalho comprova-se que



81

um halo de congelamento de 12 mm de diâmetro alcançará, no máximo, quatro milímetros de

profundidade, havendo, portanto, cerca dois milímetros de neoplasia sem congelamento. A

mensuração proposta por Maia e Ribeiro (1997) superestima a profundidade alcançada por esta

técnica, que revelou ser a mais superficial entre aquelas testadas. Ao se considerar as assertivas

do segundo autor (MARQUES, 1989), há a clara necessidade de se conhecer o diâmetro da

sonda, para que se possa aplicar a fórmula por ele citada. Utilizando-se de sonda semelhante à

utilizada no presente experimento (17mm de diâmetro), para se atingir uma profundidade de

6mm, mantendo-se o exemplo, a margem além da sonda deveria ser de 4,6mm (1,3 x 4,6 =

5,98), havendo um congelamento final de 26,2 mm de diâmetro. No entanto com um congela-

mento de 26,2mm comprovou-se, neste trabalho, que a profundidade, em média, será de 9,5mm.

Portanto, este cálculo subestima a profundidade da técnica, sendo deletério em áreas próximas

a estruturas anatômicas sensíveis, por provocar um congelamento superficial maior do que o

necessário. Ainda, pelo método de Marques (1989), variando-se a dimensão da sonda, os valo-

res podem ser estimados de forma totalmente diferente. Se a sonda apresentasse 20mm de diâ-

metro, com mais 3,1mm de margem (totalizando 26,2mm de diâmetro de congelamento, como

no exemplo anterior), haveria uma profundidade erroneamente estimada de 4mm, havendo,

novamente, tecido neoplásico remanescente a congelar, segundo a assertiva, pois se partiu de

uma neoplasia de 6mm de profundidade. Contudo, verdadeiramente, a profundidade atingida

seria, como a já citada de 9,5mm, tal como o confirmado tomograficamente neste trabalho.

Observa-se, portanto, que somente o estabelecimento da margem é contraditório e bem ineficiente

na estimativa da profundidade de congelamento.

Quando se aborda a técnica do spray, em distintos tempos de congelamento, bem como a

técnica de derramamento, observa-se que não há diferenças estatísticas (p>0,05) entre estes

métodos de crioablação. Porém todos eles proporcionam um congelamento mais profundo, quan-

do comparados à aplicação por sonda fechada. Entre estas técnicas, a mais comentada e relaci-

onada a padrões de congelamento seguramente é a técnica de aplicação por spray. Segundo

Maia e Ribeiro (1997), profundidade seria igual à metade do raio (50%) do halo do congela-
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mento. Outros autores, como Krahwinkel (1980) e Zacarian (1985), relataram que a profundi-

dade do congelamento seria a medida do raio (100%) do halo obtido, formando uma hemi-

esfera, sendo que muitos outros autores concordam com tal afirmação (THAI e SINCLAIR,

1999; DAWBER, 2002; KUFLIK, 2004). Porém no presente estudo comprovou-se que a relação

entre o raio do halo de congelamento e a profundidade atingida por estas três técnicas varia de

82,6 a 88,4 % (Gráfico 2), sendo bem mais profundo do que aquela que Maia e Ribeiro (1997)

relataram, porém bem mais superficial do que a maioria dos autores utiliza como padrão, pro-

vando ser na verdade uma calota de gelo e não uma hemi-esfera. Assim sendo, seguindo-se o

exemplo anterior, para que se obtenha o congelamento em lesões de 6mm de profundidade, um

congelamento de 12mm seria insuficiente. Destaque-se que, em grandes neoplasias, mormente

quando se trata de espécies de grande talhe, estas diferenças aparentemente pequenas, podem

ser aquelas diferenças entre a remoção ou não de um processo neoplásico importante.

Inopinadamene, a técnica de aplicação por derramamento direto do nitrogênio líquido, em le-

sões provocadas de 20mmm de diâmetro, não se mostrou estatisticamente diferente das técnicas

do spray. Sabe-se, também, que se constitui no método mais perigoso de aplicação do nitrogênio

(ZACARIAN, 1985; KORPAN, 2001), não sendo vantajosa a sua aplicação em lesões de peque-

no porte, pois simplesmente não promove o aumento da destruição tecidual.

6.5 Relação entre as profundidades do congelamento e da necrose (hf/hi)

Embora o conhecimento da profundidade seja extremamente importante para que se saiba

se o tecido a ser destruído foi englobado pela “calota de gelo”, deve-se levar em consideração

que  o diâmetro da necrose linear é menor do que o halo de congelamento. Espera-se, portanto

que o mesmo ocorra em todos os sentidos da propagação do frio, havendo, conseqüentemente,

uma necrose de menor profundidade. Contudo pela escassez de trabalhos dispostos na literatu-

ra, os dados obtidos neste estudo não podem ser cotejados com nenhum outro trabalho. Os
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valores apesar de não se diferenciarem estatisticamente entre as distintas técnicas podem

corresponder à medidas entre 92,4 e 95,9% da mensuração da profundidade de congelamento,

conferindo, portanto uma grande proximidade, entre a estimativa de congelamento e a real

destruição tecidual, em termos de profundidade.

Mas como o já referido, o uso cotidiano da crioterapia, não proporciona facilidades técni-

cas quando da mensuração das precisas medidas durante o ato do congelamento. Sendo assim,

o profissional que aplica o congelamento, pode não contar, em todos os momentos, com técni-

cas  mais avançadas de diagnóstico por imagem, o que seria, também, uma contraposição a uma

das vantagens decantadas deste procedimento, qual seja: o seu baixo custo (SAXE; MCDONALD,

1976; BOJRAB, 1978; PODOKONJACK, 1982; WITROW, 1989; MARQUES, 1989; LUCAS, 1999).

Traoré et al. (2003) afirmaram que a aplicação do congelamento para fins terapêuticos,

sem uma precisa informação da propagação do frio entre os tecidos, tem propiciado grandes

porcentagens de insucessos. Lee Jr. et al (1999) já havia proposto, que para que não houvesse

insucessos, e que também não se aumentasse muito os gastos com o procedimento, a combina-

ção de técnicas, onde: a mensuração exata da neoplasia ou de outro tecido lesado que se quises-

se tratar poderia ser estimada por ultra-sonografia e, posteriormente, a aplicação do nitrogênio

seria, então, acompanhada tomograficamente. Entretanto, nas condições brasileiras, a tomografia

computadorizada, ainda está bem distante dos exames rotineiros utilizados no cotidiano das

clínicas veterinárias. No presente trabalho, propõe-se, finalmente, que com diferentes relações

de medidas, a aplicação e escolha da técnica, possam ser realizadas, conhecendo-se tão somente

as precisas medidas do tecido lesado (por ultra-sonografia, por exemplo) e, posteriormente,

apenas com estas medidas, se possa determinar a quantidade de congelamento que deverá ser

efetuado. Para tal, as relações mais importantes são a correlação entre diâmetro de congelamen-

to e profundidade da necrose e, ainda, se houver acompanhamento pós-crioterápico, a profundi-

dade da necrose relativamente ao seu raio.
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Clinicamente, a relação entre estes parâmetros é que proporciona, mais diretamente ao

profissional a estimativa do congelamento que deverá ser efetuado, com a necrose obtida, em

termos de profundidade de destruição, havendo, também, nesta informação a precisa determi-

nação do risco a que estão expostas às estruturas próximas e que não deveriam ser lesadas.

Quando se comparam as diferentes técnicas de congelamento cutâneo, constata-se que a pro-

fundidade de necrose, obtida pelo método de crioterapia, usando-se a sonda fechada é mais

superficial que a necrose advinda do congelamento por derramamento direto, bem como pela

técnica de aplicação de spray II (135 segundos). Porém, ao se comparar as técnicas de congela-

mento por derramamento e por spray I e II, por respectivamente 75 segundos e 135 segundos,

observa-se que as indicações de diferenças obtidas não apresentam significado estatístico entre

as técnicas escolhidas. A necrose observada, pelo congelamento com sonda, corresponde a 34,2%

do diâmetro obtido e visualizado pelo profissional que esta realizando o procedimento, conse-

qüentemente, ter-se-á condições de conhecer a lesão que ainda estará por se instalar. Se um

procedimento de congelamento por sonda metálica fechada provocar um halo de 20mm, a necrose

que será provocada terá 6,8mm.

Em se tratando da aplicação por spray ou derramamento, esta proporção variará entre 38,4%

(spray I), 40,6% (spray II) à 42,2% (derramamento), conseqüentemente, com um halo de conge-

lamento obtido por spray de 20mm de diâmetro, o tecido será destruído até a profundidade de

7,6 mm a 8,1 mm. No caso do congelamento por derramamento a profundidade de morte tecidual

será de até 8,4 mm.

6.6 Relação entre o diâmetro de congelamento e a profundidade da necrose

(hf/Di)
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Para avaliar o sucesso da terapia o profissional pode contar, ainda, com o acompanhamen-

to no pós-crioterápico imediato, analisando e mensurando a circunferência de necrose, eliciada

pelo procedimento. Com esta aferição, também visual e bidimensional, poder-se-á avaliar a

profundidade da necrose provocada, e constatar que o tecido que se queria eliminar foi total-

mente destruído. Entre as modalidades avaliadas, repete-se o ocorrido entre o diâmetro de con-

gelamento e a profundidade de necrose, ou seja, a necrose obtida pelo método de crioterapia

pela sonda fechada é bem mais superficial que a necrose advinda do congelamento por derra-

mamento direto, bem como pela técnica de aplicação de spray II (135 segundos). Contudo, ao se

comparar as técnicas de congelamento por derramamento e por spray I e II, 75 e 135 segundos,

respectivamente, observa-se que as  indicações de diferenças obtidas não apresentam significa-

do estatístico.

A necrose observada pelo congelamento com sonda corresponde a 76,8% do raio do esfa-

celo. Em um primeiro momento, e baseando-se nas informações obtidas neste estudo e naqueles

de outros autores (LEE JR. at al., 1999; MALA et al., 2003), o tempo desta avaliação deveria ser

de 96 horas. Assim, o clínico poderá estimar se, realmente, obteve êxito em destruir, na profun-

didade previamente desejada. A aplicação por spray, em diferentes tempos, revelou que a pro-

porção de 83,8 a 92,2% do raio da necrose, correspondeu a profundidade de morte celular. Na

técnica de derramamento direto do criógeno a profundidade de necrose correspondeu a 90,4%

do raio do halo de destruição tecidual, observado macroscopicamente. Com a visualização do

halo do congelamento, macroscopicamente, o procedimento pode ser estimado de várias ma-

neiras, como demonstra o quadro 1. Partindo-se de diferentes técnicas de congelamento, onde o

clínico aplica o nitrogênio por 75 segundos, formando, por exemplo, um halo de 20mm de

diâmetro, pode-se, num primeiro momento, propor que a profundidade de necrose eliciada, será

de 6,8mm pelo congelamento com sonda e de 8,4mm pelo congelamento por derramamento

6.7 Relação entre as profundidades da necrose em relação ao seu raio

obtidas pelo congelamento (hf/rf)
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direto (primeira conduta: C-1). Se o clínico, contudo preferir, quando do retorno do paciente,

com a medição do halo de necrose, ele poderá estimar a profundidade e o valor será exatamente

o mesmo (segunda conduta: C-2).

Com as estimativas ora obtidas, antes de se iniciar um protocolo de crioterapia, o clínico poderá

determinar qual medida seria a mais importante ou que, predominantemente, deveria ser priorizada na

destruição tecidual: se a medida superficial da lesão ou a profundidade, pois a escolha do modo de

aplicação do frio, deve variar conforme a apresentação morfométrica e topográfica da lesão. Pouco

freqüentemente, estas se apresentarão de contornos regulares e circulares como pápulas e nódulos. Em

alguns trabalhos, já houve a preocupação com tais observações, como aquele de Lucas (1999) que

caracterizou 89% das lesões como formações sólidas, tal como o já referido em trabalhos similares de

Roberts et al (1986) e de Norsworthy (1977). Das lesões evidenciadas em felinos, e submetidas à

crioterapia as perdas teciduais (erosões, úlceras e crostas) foram as mais freqüentemente identificadas

(CLARKE, 1991; LUCAS, 1999).

Quadro 1 - Quadro esquemático da estimativa da profundidade de necrose provocado pela sonda e por
derramamento direto do nitrogênio. Estimativas a partir dos halos de congelamento (C-1) e
de necrose (C-2), em milímetros. Porcentagens médias determinadas no experimento. São
Paulo, 2004
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O tratamento crioterápico deve, sempre, levar em consideração as medidas de destruição

que devem ser alcançadas. Tais medidas podem ser maiores em diferentes eixos, sendo assim, a

caracterização morfológica das lesões elementares cutâneas deve ser priorizada:

Formações sólidas:

• Pápulas, nódulos e tumores - o congelamento deve incluir o maior eixo da lesão, a

preocupação principal deve ser com a profundidade

• vegetações e verrucosidades: o congelamento deve incluir principalmente a re-

gião exofítica da lesão. Geralmente tratam-se de lesões de pouca profundidade

Coleções líquidas:

• cistos: o congelamento deve incluir todo o cisto. A preocupação principal deve ser

a profundidade

Perdas teciduais:

• exulcerações: o principal eixo considerado é o diâmetro da lesão, geralmente tra-

tam-se de lesões pouco profundas.

• Úlceras - todos os eixos devem ser considerados.

• Fístulas: todos os eixos devem ser considerados.

Alterações de espessuras:

• Hiperqueratose: o principal eixo considerado é o diâmetro da lesão, geralmente

trata-se de lesão pouco profunda.

Outro fator a ser considerado deve ser o assestamento lesional, mormente de lesões locali-

zadas em regiões próximas a estruturas que não deveriam ser lesadas. A precisa informação de

quanto se tenciona destruir, e do quanto não se deve lesar, levará à opção pela técnica mais



88

adequada. Baseando-se nos resultados do presente experimento e comparando-se todas as rela-

ções de medidas obtidas, puderam ser criar modelos de destruição tecidual, segundo as diferen-

tes técnicas avaliadas. (Figuras de 16-19)

Estas nuanças de cor, podem explicar, parcialmente, as grandes diferenças de sucesso

terapêutico, especialmente em se tratando de neoplasias, com a utilização do congelamento,

relatada por diferentes autores. Lucas (1999) e  Lucas e Larsson (2001), observaram êxito de até

100% em adenoma sebáceo, no entanto Roberts et al (1986) não obtiveram o mesmo êxito,

referindo-se a casos de recidiva de tal neoplasia.  Os índices de eliminação de quadros neoplásicos

variaram, ainda, na dependência da neoplasia criotratada, como no caso de carcinomas

espinocelulares, em cão, que podem variar entre 75% (PODOKONJACK, 1982b) e 100 %

(LUCAS; LARSSON, 2001). Entre os felinos tais índices podem variar de 63% (LUCAS, 1999)

a 83% (CLARKE, 1991). Quando se enfocam os tumores das glândulas hepatóides ou os

adenomas de glândulas perianais, depara-se com um maior número de autores que recorreram

ao tratamento crioterápico, para tais neoplasias, com resultados satisfatórios variando, insolita-

mente, entre quatro e 100% (FARRIS et al ,1976;  KRAHWINKEL, 1976;  NORSWORTHY,

1977, LISKA; WITRHOW , 1978; PODOKONJACK, 1982b; LUCAS; LARSSON, 2001). A

mesma observação pode ser feita entre casos de mastocitoma e de fistulas perianais, com resul-

tados, também, muito variáveis (KRAHWINKEL, 1976; PODOKONJACK , 1982b;

GOLOUBEFF; OLIVEIRA, 1999).

Ainda, ao se embasar em levantamentos históricos, como os de Kuflik (2004), e nos traba-

lhos de Pimentel (1997) e Dawber (2001 e 2002), poder-se-á constatar grandes diferenças de

êxito em diferentes neoplasias. A título de exemplo, cita-se o tratamento do carcinoma basocelular,

que pode apresentar índices de cura entre 50 e 100%. Entretanto, Dawber (2001), em sua compi-

lação, citou que os insucessos e as recidivas que geram índices bem discrepantes estão relacionados à

lesões maiores que 20mm de diâmetro e/ou naquelas localizadas em regiões próximas à estruturas

importantes, onde acabaria ocorrendo um erro, ao se optar por menores dimensões de congelamento

às realmente necessárias, acarretando, assim, à falhas na destruição da periferia da neoplasia. Ressal-
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te-se que os índices de cura, entre as lesões benignas, são extremamente semelhantes, possivelmente

por se tratarem de lesões muito superficiais e de pequenas dimensões.

Inúmeros outros trabalhos propuseram protocolos relacionados às margens de segurança

(medida de congelamento além dos limites do tecido acometido) em lesões benignas ou malig-

nas (THAI; SINCLAIR, 1999; KUFLIK et al., 2000; DAWBER, 2001; DAWBER, 2002; KUFLIK,

2004). O presente trabalho comprova que protocolos simples, além da definição padrão de

margens de segurança podem gerar erros de aplicação da técnica crioterápica, levando, conse-

qüentemente, à falhas na terapia.

Utilizando-se das fórmulas de tratamento obtidas neste experimento (Tabela 14), basta,

portanto, que o profissional conheça, por qualquer método de diagnóstico, ou, ainda, estime a

profundidade do tecido que se pretende destruir. Conseqüentemente, se conhecerá a profundi-

dade de necrose pretendida, e a escolha da técnica mais adequada será determinada.

A título de exemplo, se a profundidade de necrose (hf) que se deseja obter é de 10mm:

Pela técnica de sonda ter-se-ia: Di=hf/0,29, portanto, Di = 10 /0,29 (Tabela 14), conse-

qüentemente, o halo de congelamento (Di) deveria ser de aproximadamente 34,4mm de

diâmetro.Já, pela técnica do spray I, o diâmetro almejado seria: Di = 10  / 0,35, ou seja 28,5mm.

Deduz-se, portanto que em locais próximos a estruturas delicadas, o congelamento pela técnica

do spray é vantajoso em relação à sonda fechada, pois, para se atingir a mesma profundidade, a

lesão superficial será maior com a sonda. Da mesma forma, em lesões mais planas e superfici-

ais, onde poucas profundidades de congelamento são necessárias, o congelamento pela sonda

seria o mais indicado.

Espera-se que as determinações possam propiciar ao profissional maior compreensão das

diferentes possibilidades de aplicação do frio em tecidos, propiciando-se, assim, maiores índi-

ces de sucesso, deste já consagrado método de terapia.
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Figura 16 -

Figura 18 -

Figura 19 -

Figura 17 -
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mente roxo), provocadas pela

técnica do spray II.
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7 Conclusões

Em função da metodologia empregada pôde-se concluir que:

1. a tomografia computadorizada mostrou-se como técnica viável e exequível

no acompanhamento do congelamento, proporcionado pela crioterapia com nitro-

gênio líquido, pelas técnicas da sonda fechada, spray e derramamento direto do

criógeno, bem como se mostrou eficiente na mensuração das medidas do diâmetro

e profundidade de congelamento.

2. o congelamento propiciado pela técnica de aplicação do nitrogênio pela son-

da fechada é o mais superficial, pois a profundidade corresponde, em média, a 72,7%

do raio de congelamento.

3. os congelamentos gerados pelas técnicas de spray I (75 segundos), spray II

(135 segundos) e derramamento direto do nitrogênio, são mais profundos , varian-

do entre 82,6 e 88,4% do raio de congelamento.

4. em nenhuma das quatro técnicas a profundidade de congelamento foi equiva-

lente ao raio de congelamento (100%)

5. a necrose obtida após o congelamento com sonda fechada é mais superficial

(76,8% do raio da necrose), que aquela obtida pelos métodos de spray II (135 segun-

dos) e do derramamento direto do nitrogênio.
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6. em nenhuma das quatro técnicas a profundidade de necrose foi equivalente à

plenitude do seu raio.

7. a proporção entre os volumes de tecido congelado e necrosado, se mantém,

independetemente da técnica utilizada, sendo o tecido necrosado menor que o congelado.

8. a proporção entre os diâmetros de  tecidos congelado e necrosado se mantém,

independentemente da técnica utilizada, sendo o diâmetro da necrose menor que

aquele do congelamento.

9. a proporção entre as profundidades de tecidos congelado e necrosado, se man-

tém, independentemente da técnica utilizada, sendo a profundidade da necrose me-

nor que aquela do congelamento.

10. o método menos eficiente de crioterapia é o da aplicação de nitrogênio atra-

vés da sonda fechada, pois oferece a menor relação profundidade de necrose em

relação ao diâmetro de congelamento.

11. os métodos mais eficientes de crioterapia são os de aplicação, de nitrogênio,

através do derramamento e spray II (135 segundos), pois oferecem a maior relação

profundidade de necrose e o diâmetro de congelamento.

12. pode-se obter a medida necessária do diâmetro do congelamento, pré deter-

minando-se a profundidade da necrose pretendida, pelas diferentes técnicas de apli-

cação do nitrogênio líquido:
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sonda fechada - Di = hf / 0,29

spray I - Di = hf / 0,31

spray II - Di = hf / 0,35

derramamento - Di = hf / 0,38

13.  as presentes avaliações possibilitam o maior conhecimento da técnica crioterápica

aplicada à dermatologia veterinária, possibilitando um plano prévio de tratamento

mais efetivo e adequado, aumentando o ansiado êxito terapêutico.
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