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RESUMO 

 
A hipertensão intracraniana (HIC) é uma condição clínica grave que pode levar a óbito ou 

causar sequelas neurológicas irreversíveis. Métodos que são considerados padrão-ouro para 

detecção da elevação da pressão intracraniana (PIC) são de natureza invasiva e com riscos 

relacionados ao procedimento em si. Nesse contexto, métodos não invasivos têm atraído 

interesse, como a ultrassonografia do diâmetro da bainha do nervo óptico (DBNO), pois esta 

pode ser realizada à beira do leito, é segura e possui baixo custo operacional. Dessa maneira, 

esse artigo tem como objetivo avaliar, na literatura médica, se esse método possui acurácia 

para detecção da HIC frente a diferentes patologias. O levantamento bibliográfico foi 

realizado nos bancos de dados MEDLINE/PUBMED, LILACS e SCIELO, com as palavras-

chave e suas combinações nas línguas inglesa e portuguesa: brain injury, intracranial pressure, 

ultrasonography, optic nerve sheath diameter, optic nerve. Concluiu-se que o aumento do 

DBNO apresenta correlação com o aumento da PIC quando utilizada frente a diferentes 

etiologias. Entretanto, são necessários mais estudos para se padronizar um valor para o ponto 

de corte do DBNO que tenha conexão com o desfecho clínico e quais populações de pacientes 

neurocríticos poderiam se beneficiar com a maior acurácia do método. 

 

 

 

Palavras-chave: Pressão intracraniana; Ultrassonografia; Nervo óptico. 
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ABSTRACT 

 

Intracranial hypertesion is a severe clinical condition, a result of several pathological situations, 

which can lead to death or cause significative neurological damage. Methods that are considered 

the gold standard to detect increase in the intracranial pressure (ICP) are invasive and with risk 

on the procedure itself. In this context, neuroscience has developed non-invasive methods to 

diagnose the increase of ICP and a notable option for diagnosis has been the ultrasonography of  

the optical nerve sheath (ONSD). Notably, this method is conducted at bedside, it does not use 

radiation and it operates at low cost.Therefore, this article aims to evaluate the medical literature 

concerning this method, and its accuracy in detecting the intracranial hypertension present in 

several pathological situations. Literature review was carried out in the MEDLINE / PUBMED, 

LILACS and SCIELO databases with the keywords and their combinations in English and 

Portuguese: brain injury, intracranial pressure, ultrasonography, optic nerve sheath diameter, 

optic nerve. It was concluded that the increase on ONSD correlates with the increase in ICP due 

to different etiologies. However, further studies are needed to standardize a value for the cutoff 

point of ONSD that is connected to the clinical outcome as well as which populations of 

neurocritical patients could benefit from the greater accuracy of the method. 

 

Keywords: Intracranial pressure; Ultrasonography; Optical nerve 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O metabolismo humano visa a manutenção da homeostasia por mecanismos 

compensatórios e interconectados. Situações patológicas que provoquem alterações nesse 

equilíbrio podem trazer sérios desarranjos ao funcionamento do organismo, podendo 

acarretar, até mesmo, em morte (NELIGAN; BARANOV, 2013). 

Um parâmetro importante para a homeostasia corporal é a manutenção de valores 

adequados da pressão intracraniana (PIC). A PIC pode ser definida como a pressão sob a qual 

os elementos intracranianos são mantidos dentro do crânio e apresenta uma variação 

fisiológica de 5 a 15 mmHg. Essa pressão é o resultado do equilíbrio a que estão submetidos 

meninges, tecido encefálico, sangue arterial e venoso e o líquido cerebrospinal (LCS). Nesse 

sentido, a elevação da PIC decorre de patologias que produzem alteração no equilíbrio 

existente entre o conteúdo da caixa craniana e o seu volume interno. Entre as situações mais 

comuns, encontram-se trauma cranioencefálico (TCE) grave, acidente vascular encefálico 

isquêmico (AVE i) ou hemorrágico (AVE h) de grandes proporções, hemorragia 

subaracnóidea (HSA) e hipóxia pós-parada cardiorrespiratória (PCR). Estas situações clínicas 

combinadas à elevação da PIC se configuram em quadro de neuroemergência. Associam-se a 

essas condições clínicas grande mortalidade e sequelas neurológicas graves (STOCCHETTI; 

MASS, 2014). Por conseguinte, faz-se necessária a detecção precoce do quadro de elevação 

da PIC para otimizar o tratamento e diminuir a mortalidade e sequelas neurológicas. 

As primeiras descrições na literatura da técnica de aferição da PIC datam do início de 

1950, mas a disseminação da técnica de medida da PIC foi a partir dos anos de 1960. Esta 

pode ser realizada por métodos invasivos como cateteres intraventricular, 

intraparenquimatoso, subaracnóideo ou extradural (EVENSEN; EIDE, 2020). Apesar do 

padrão-ouro para monitorização da PIC ser por método invasivo, essa técnica apresenta 

limitações e riscos aos pacientes, tais como infecções e hemorragias. Por isso, cada vez mais 

tem-se buscado métodos alternativos de monitorização da PIC de forma não invasiva, como 

ultrassonografia do diâmetro da bainha do nervo óptico (DBNO), doppler transcraniano, 

tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética (ROBBA et al., 2016). 

À vista disso, o presente objetiva realizar uma revisão da literatura científica sobre a 

técnica de monitorização da pressão intracraniana pelo método DBNO, avaliando sua acurácia 

e limitações para a detecção da elevação da PIC frente às diversas etiologias em pacientes 

neurocríticos. 
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2 METODOLOGIA 

 

 O presente artigo é uma revisão narrativa, na qual o levantamento bibliográfico foi 

realizado nos bancos de dados MEDLINE/PUBMED, LILACS e SCIELO com as palavras-

chave e suas combinações nas línguas inglesa e portuguesa: brain injury, intracranial pressure, 

ultrasonography, optic nerve sheath diameter, optic nerve. Os critérios de seleção dos artigos 

foram: artigos publicados em inglês, português, espanhol e alemão; artigos na íntegra que 

abordassem a temática. Foram excluídos artigos que não apresentavam correlação com o tema 

do trabalho. 

 Inicialmente, foi realizada a leitura dos títulos e resumos, a fim de estabelecer a 

inclusão ou exclusão no estudo com base nos critérios. Quando a leitura não possibilitou a 

distinção, foi realizada a leitura na íntegra. Para tanto, a confecção do trabalho conta com 44 

artigos.  

 

3 DISCUSSÃO  

 

3.1 ANATOMIA  

 

O encéfalo se encontra dentro de uma caixa óssea inelástica, definida como crânio, que 

no adulto é fechada, sendo três os componentes internos que determinam a pressão 

intracraniana: o componente parenquimatoso encefálico, o vascular (sangue arterial e venoso) 

e o liquórico. Considerando que o volume do crânio é constante, o aumento do conteúdo em 

qualquer um desses componentes pode causar a hipertensão intracraniana (HIC) (COLLI, 

1990). 

O nervo óptico (NO) é derivado do sistema nervoso central (SNC) e, dessa forma, é 

envolvido pelas meninges encefálicas e pelo LCS que circula no espaço subaracnóideo. Dessa 

forma, possui anatomicamente quatro porções: bulbar, orbital, intracanicular e intracraniana 

(CANNONI; HADDAD; CARLOS, 2014). O NO apresenta comprimento aproximado de 40 

mm e diâmetro aproximado de 3 mm. Quando associado à sua bainha, esse diâmetro pode 

chegar a 4 mm. A bainha, por si, compreende diâmetro médio de 0,4 mm (variando de 0,3 a 

0,4 mm) e o espaço subaracnóideo dispõe de espessura de 0,1 mm (variando de 0,1 a 0,2 

mm), localizando-se entre a bainha e o nervo óptico (Figura 1). O diâmetro do NO reduz 

progressivamente da parte anterior para  posterior, e o inverso ocorre com o diâmetro da 

bainha de mielina do NO, que é uma extensão da dura-máter e possui um espaço 
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subaracnóideo com uma pequena quantidade de LCR. Esse fato permite que a PIC seja 

transmitida para tal região do globo ocular. A circulação do líquido cérebro cerebrospinal 

ocorre no sentido posterior para anterior e seu retorno está ligado à movimentação ocular, que 

consegue realizar uma força de retorno. Essa circulação depende de vários fatores, tais como a 

produção do líquido pelos plexos coroides presentes nos ventrículos, sua reabsorção, postura, 

movimentos do indivíduo, pulsação arterial, respiração, entre outros fatores (LIU; KAHN, 

1993). 

 

Figura 1 - Corte transversal representativo do complexo da bainha do nervo óptico 

 

Fonte: Adaptado de Soldatos et al. (2009).  

 

3.2 ULTRASSONOGRAFIA  

 

A ultrassonografia (USG) tem sido utilizada por médicos há mais de meio século 

como uma forma eficiente de auxílio para diagnósticos clínicos e para guiar procedimentos 

(PAPALINI, 2018; DAMIANI; DAMIANI, 2019). A partir de 1950, a USG passou a ser 

utilizada como método de imagens e continua evoluindo, principalmente na tecnologia dos 

transdutores, os quais são responsáveis pela geração e detecção de feixes sonoros 

(PAPALÉO; SOUZA, 2019). 

A USG tem se mostrado atrativa devido à ausência de efeitos danosos da radiação 

ionizante, baixo custo operacional, facilidade de operação, capacidade de obtenção de 

imagens satisfatórias e análise de fluxo sanguíneo em tempo real. Entretanto, existe a 

limitação técnica por ser um exame diagnóstico operador dependente (PAPALÉO; SOUZA, 

2019). 

Dentro de suas diversas utilidades, a USG tem se mostrado de grande valia na 

avaliação da elevação da PIC, com a aferição do DBNO em comparação aos outros métodos 

diagnósticos (ROBBA et al., 2018). A técnica consiste em posicionar um transdutor de alta 
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frequência (7 -10 MHz) sobre a pálpebra fechada do paciente, na posição axial, com aplicação 

abundante de gel (Figura 2). A imagem apresentada deve conter o NO centralizado na tela, 

juntamente com o globo ocular. Medir a 3 mm posteriormente à retina e traçar uma linha 

perpendicular entre as bordas externas hiperecogênicas do espaço subaracnóideo (Figuras 3 e 

4). Deve-se realizar três medidas e calcular a média para reduzir a variação do resultado 

(AGRAWAL et al., 2019; DAMIANI; DAMIANI, 2019; LOCHNER et al., 2019; OCHOA-

PÉREZ; CARDOZO-OCAMPO, 2015). A aferição do DBNO deve ser padronizada nesse 

local, pois como mostrou Hansen e Helmke (1996), a característica anatômica da porção 

anterior do NO apresenta maior flexibilidade e isso proporciona uma melhor sensibilidade na 

detecção de alterações no seu diâmetro. Ressalta-se que, até o momento, não foram 

encontradas divergências entre as medidas ao comparar os olhos. 

 

Figura 2 - Desenho esquemático do procedimento ultrassonográfico. 

 

Fonte: Helmke e Hansen (1996). 

 

Figura 3 - Vista da bainha do nervo óptico. Diâmetro normal 
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Fonte: Ochoa-Pérez e Cardozo-Ocampo (2015). 

 

Figura 4 - Vista da bainha do nervo óptico. Aumento do diâmetro 

 

Fonte: Ochoa-Pérez e Cardozo-Ocampo (2015). 

 

Por ser uma técnica operador dependente, há necessidade de treinamento dos 

profissionais responsáveis para que seja padronizada e, com isso, reduza divergências nas 

aferições. A curva de aprendizado para profissionais já experientes em ultrassonografia é de 

10 pacientes, já para profissionais iniciantes é de até 25 procedimentos ultrassonográficos 

(TAYAL et al., 2007). 

Em adultos saudáveis, o ponto de corte do DBNO considerado normal tem 

divergências na literatura. Um estudo contendo 519 chineses, maiores de 18 anos, sem 

histórico de distúrbios neurológicos e doenças oculares foi relatado como o DBNO médio de 

5,1 mm (CHEN et al., 2015). Em Bangladesh, a média encontrada foi de 4,41 mm (MAUDE 

et al., 2013), enquanto em um estudo italiano, o valor médio encontrado foi de 5,4 mm 

(LOCHNER et al., 2019). Em pacientes com mais de 65 anos, Avci et al. (2019) constatou um 
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DBNO que não apresenta variações ao comparar os olhos, nem quanto à idade das pessoas 

analisadas. Já para crianças menores de 1 ano, saudáveis e sem doenças neurológicas, foi 

encontrado DBNO na faixa de 2,1 a 4 mm, já entre 1 a 15 anos, 2,4 mm a 4,3 mm 

(BALLANTYNE et al., 1999). 

 

3.3 TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO 

 

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é classificado conforme sua gravidade, sendo 

leve, moderado ou grave, e tem alta relevância epidemiológica no mundo, estimando-se a taxa 

de incidência de casos em 349 por 100.000 pessoas ao ano (NGUYEN et al., 2016). Pode ser 

causado por lesões primárias do trauma ou secundárias, devido a alterações citotóxicas ou 

vasogênicas cerebrais (GREVE; ZINK, 2009). A PIC pode se elevar em casos mais graves e 

provocar a diminuição da perfusão cerebral, ocasionando isquemia do tecido encefálico e 

sequelas neurodegenerativas ou até mesmo o óbito. Geralmente, durante o atendimento inicial 

à vítima de TCE moderado a grave, preconiza-se a realização TC de crânio para análise das 

lesões nas estruturas cerebrais e, de acordo com os achados tomográficos, é possível inferir 

que o paciente tenha uma elevação da PIC. No entanto, com o a USG do DBNO consegue-se 

depreender a elevação da PIC com maior acurácia do que com a TC de crânio (LEE; KIM; 

YUN, 2020).  

Considera-se que o padrão ouro para a monitorização da PIC deve ser o método 

invasivo, mas sabe-se que não são todos os centros de atendimento ao trauma que têm a 

estrutura e a disponibilidade de um neurocirurgião para implante de cateter de monitorização 

de PIC. Por isso, a utilização da USG com aferição do DBNO pode ser de grande valia para 

uma avaliação inicial e possível encaminhamento para algum centro especializado ao 

atendimento de pacientes com TCE. No entanto, recomenda-se que deve ser utilizado apenas 

e exclusivamente para o diagnóstico inicial dos pacientes pós TCE (GEERAERTS et al., 

2007; MARTIN et al., 2019). 

Para Geeraets et al. (2007), o valor de corte do DBNO para detecção da elevação PIC 

(valor de PIC maior que 20 mmHg) dentro das primeiras 48 horas para pacientes sem lesão 

ocular foi de 5,7 mm, com sensibilidade e valor preditivo negativo de 100%.  Em 

contrapartida, para Martin et. al (2019) o valor de corte foi de 5,6 mm com sensibilidade e 

valor preditivo negativo (VPN) de 100%. 

 

3.4 ENCEFALOPATIA HIPÓXIA-ISQUÊMICA 
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O processo fisiopatológico da lesão cerebral em pacientes pós PCR é complexo e 

resultante de diversos mecanismos citotóxicos para o cérebro, trazendo como consequência 

significativa morbimortalidade aos pacientes acometidos. Devido à alteração da homeostasia 

cerebral em pacientes que passaram por ressuscitação cardiopulmonar (RCP) por tempo 

prolongado, podemos encontrar a elevação da PIC nesses pacientes, fazendo-se necessária a 

monitorização rápida e contínua desse parâmetro, a fim de conseguir um tratamento mais 

eficaz e um melhor prognóstico (NOLAN et al., 2008). 

A monitorização invasiva com cateter de PIC é o que apresenta o valor mais preciso 

para essa avaliação. Porém, devido à necessidade frequente de terapia anticoagulante ou 

antiplaquetária realizada após a RCP, esse método é pouco utilizado. Em estudo 

observacional prospectivo, Cardim et al. (2019) procurou comparar a avaliação da PIC 

invasiva a métodos não invasivo (USG com DBNO, ultrassonografia Doppler transcraniana, 

pressão do bulbo venoso jugular), encontrando o DBNO como melhor método para avaliação 

da elevação da PIC, com excelente acurácia e valor de corte de 5,95 mm para o DBNO para 

previsão de hipertensão intracraniana (HIC). 

Na tentativa de se encontrar nas primeiras 24 horas após RCP um valor para o DBNO 

que indique um prognóstico desfavorável em pacientes com encefalopatia hipóxia-isquêmica 

pós PCR, foi realizado um estudo observacional prospectivo utilizando o DBNO como 

parâmetro. O valor encontrado como ponto de corte como preditor de pior prognóstico foi de 

5,75 mm, com especificidade 100% e valor preditivo positivo (VPP) de 100% (ERTL et al., 

2018). 

 

3.5 ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO  

 

Cerca de 15 milhões de pessoas sofrem AVE por ano no mundo e aproximadamente 5 

milhões das mesmas permanecem com sequelas irreversíveis. O AVE é caracterizado por um 

déficit neurológico súbito, causado pela falta de suprimento sanguíneo em determinada área 

do cérebro e pode ser dividido em AVE i que é causado por obstrução do aporte sanguíneo e o 

AVE h. Uma das possíveis consequências do AVE de grandes proporções é o 

desenvolvimento de HIC (GRYSIEWICZ; THOMAS; PANDEY, 2008).  

Em pacientes com diagnóstico de AVC h, foi desenvolvido um estudo cujo objetivo 

era investigar se nas primeiras 6 horas da apresentação dos sintomas e com piora do 

sangramento ocorreria um alargamento da DBNO. Observou-se que um aumento do volume 
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do coágulo maior que 2,5 cm³ foi compatível a um aumento de 0,66 mm no DBNO 

(SKOLOUDÍK et al., 2011). 

Da mesma maneira, Moretti e Pizzi (2009) pesquisaram um valor do DBNO que 

tivesse correlação com PIC maior do que 20 mmHg em pacientes com diagnóstico de AVE h. 

O valor encontrado por estes pesquisadores foi de 5,2 mm. Entretanto, outro trabalho que 

também incluiu pacientes com o diagnóstico de AVE h (NALDI et al., 2019) encontrou o 

valor para DBNO em pacientes com sinais clínicos e tomográficos compatíveis com HIC de 

5,6 mm.   

 

 

3.6 HIDROCEFALIA 

 

A hidrocefalia é uma patologia que pode ocorrer tanto em crianças quanto em adultos. 

É caracterizada por um acúmulo de LCR nos ventrículos devido à obstrução em alguma via de 

passagem (hidrocefalia obstrutiva) ou por um desequilíbrio entre a velocidade de produção do 

LCR e a capacidade de absorção (hidrocefalia comunicante) (ZHANG et al.; 2017). Em um 

grupo de pacientes pediátricos com hidrocefalia e que não apresentavam sinais clínicos de 

HIC, foi observado um DBNO médio de 3,5 mm contra 5,4 mm para pacientes com sinais 

clínicos de HIC. Nesse estudo, o grupo de pacientes controle que não tinha o diagnóstico de 

hidrocefalia apresentava um DBNO médio de 3,1 mm (BRZEZINSKA; SCHUMACHER, 

2002). 

Em outra amostra de pacientes pediátricos, encontrou-se (NEWMAN et al., 2002)um 

DBNO médio de 2,9 mm nos pacientes que possuíam shunt ventriculoperitoneal funcionante 

contra uma média de 5,6 mm em pacientes com HIC (NEWMAN et al., 2002). Concluindo 

que esse método de monitoramento não invasivo pode ser uma forma útil para a identificação 

de HIC em pacientes com hidrocefalia. Corroborando com esses achados, Bhandari et al. 

(2019) comparou o DBNO de pacientes antes e após a cirurgia de shunt ventriculoperitoneal, 

obtendo valores de 5,8 mm (± 0,63 mm) no pré-operatório e de 4,52 mm (± 0,72 mm) 

(p<0,001) no pós-operatório, o que sugeriu que a USG do DBNO pode ser uma maneira 

eficaz e segura para se detectar o correto funcionamento do shunt ventriculoperitoneal. 

 

3.7 FALÊNCIA HEPÁTICA AGUDA 
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A insuficiência hepática aguda (IHA) tem como uma de suas consequências o aumento 

da PIC secundário ao edema cerebral. Além disso, é acompanhada de coagulopatia que 

aumenta significativamente os riscos do monitoramento invasivo da PIC (RAJAJEE et al., 

2018). Nesse contexto, um grupo de pacientes pediátricos com diagnóstico de IHA foi 

monitorizado com USG e encontrou-se um DBNO médio de 5,4 mm (4,9 – 5,7 mm) em 

pacientes com IHA e com sinais clínicos de HIC em comparação a 4,2 mm (4,1 – 5,3 mm) 

nos pacientes sem sinais clínicos de HIC. Aliado a isso, verificou-se nos pacientes com IHA e 

com DBNO acima de 5,1 mm a associação a um mau prognóstico (DAS et al., 2020).  

Apesar dos achados promissores relacionados ao DBNO em pacientes com IHA, não 

existe consenso na literatura sobre a acurácia na identificação da elevação da PIC e se esse 

valor pode ser um fator relacionado ao prognóstico. Considerando ainda pacientes com IHA, 

estudo recente não encontrou diferenças significativas entre as medidas do DBNO quanto aos 

pacientes que sobreviveram e os que foram ao óbito. Além disso, nesse estudo não houve 

acurácia do DBNO para detectar HIC (RAJAJEE et al., 2018). 

Para concluir, em recente revisão sistemática sobre monitorização de encefalopatia 

hepática em crianças com IHA(HUNT; TASKER; DEEP, 2019), concluiu-se que a USG do 

DBNO não possui acurácia para ser utilizada no monitoramento da PIC e também não há 

evidências científicas suficientes para qualquer outro método de monitoramento não invasivo 

(HUNT; TASKER; DEEP, 2019).  

 

3.8 MORTE ENCEFÁLICA 

 

Pacientes que evoluem com elevação significativa e persistente da PIC podem evoluir 

para morte encefálica (ME). Situação esta definida como uma interrupção irreversível de 

todas as funções cerebrais, apresentando ausência a estímulos dolorosos, dos reflexos do 

tronco encefálico e apneia (TOPCUOGLU et al., 2015). Em pacientes com grave dano a 

homeostase encefálica e com possibilidade de evolução para ME, a monitorização do DBNO 

apresenta-se como um campo muito promissor.  

Dessa forma, Yazar (2019), em estudo com pacientes que se apresentavam em estado 

de coma e com possibilidade de diagnóstico de ME, a monitorização do DBNO mostrou que 

pacientes em coma têm elevação do DBNO quando comparados ao grupo controle, já os 

pacientes com diagnóstico confirmado de ME têm um valor mais elevado quando comparados 

aos pacientes que estão em coma. Os valores encontrados para DBNO para o grupo controle 
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foram de 5,0 mm, para pacientes em coma 6,9 mm e para os que se encontravam em ME os 

valores encontrados foram de 7,5 mm, ou seja, diferenças estatisticamente significativas.  

Em outro estudo que incluiu pacientes neurocríticos com chance de evolução para ME, 

medidas do DBNO foram feitas antes e após o diagnóstico de ME. Foram encontrados valores 

para DBNO maiores do que 6,8 mm em pacientes com diagnóstico confirmado de ME 

(TOSCANO et al., 2017). Da mesma maneira, o estudo de Topcuoglu et al. (2015) incluiu 

pacientes com suspeita de ME, encontrou-se nos pacientes confirmados ME valores de DBNO 

maiores que 7,1 mm. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Acredita-se que a USG do DBNO possui grande potencial para ser incluída na rotina 

de triagem dos pacientes com suspeita de HIC, pois é um método não invasivo, com alta 

disponibilidade, sem emissão de radiação ionizante e com reduzida curva de aprendizagem, 

possuindo poucas limitações para seu uso.  

Tendo em vista as evidências observadas, é possível concluir que o aumento do 

DBNO apresenta correlação com o aumento da PIC quando utilizada frente a diferentes 

etiologias. Entretanto, são necessários mais estudos para padronizar um valor para o ponto de 

corte do DBNO que tenha conexão com o desfecho clínico e para entender quais populações 

de pacientes neurocríticos poderiam se beneficiar com a maior acurácia do método 
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