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Descrição:  
A monitorização da pressão arterial é obrigatória em qualquer tipo de procedimento anestésico, por ser um dos sinais vitais que pode indicar precocemente 

alterações da função cardiovascular, além de ser importante variável na avaliação do nível de profundidade anestésica [1]. 
Estas informações podem ser coletadas de forma invasiva ou não invasiva. O método não invasivo, globalmente utilizado,é feito de forma intermitente, com um 

esfingomanômetro que mede a pressão necessária para ocluir uma grande artéria em uma extremidade. Uma vesícula pneumática fechada em um manguito é 

posicionada sobre a artéria e inflada até uma pressão acima da pressão arterial sistólica eo ar na vesícula é lentamente liberado. Os monitores automáticos 
detectam a variação das oscilações na pressão do manguito causados pelas pulsações arteriais e um microprocessador deriva as pressões sistólica, diastólica e 

média utilizando um algoritmo [2]. 

A medida de pressão invasiva, também conhecida como Padrão Ouro (Standard Gold), consiste na inserção de um cateter no conduto sanguíneo acoplado a um 
transdutor de pressão. Apesar de ser a técnica amplamente aceita pela comunidade cientifica, esta pode levar a complicações tais como trombose, hemorragias, 

infecções, dificuldades para inserir o cateter e fechamento do conduto levando à isquemia do membro [3]. No entanto é mandatória nos procedimentos onde há 

previsão de grandes oscilações da pressão arterial, doença de órgãos que exijam regulação precisa da pressão arterial e em pacientes graves e instáveis 
hemodinamicamente.  

A medida da pressão arterial de forma continua e não invasiva (CNAP - Continuous Noninvasive Arterial Pressure ) permite medir a pressão arterial em tempo 

real de forma a obter seu valor absoluto, as mudanças de pressão, ritmo e forma da onda. Estas informações permitem ao médico controlar a pressão através do 
uso de drogas especificas nos casos de hipertensão ou hipotensão. Uma das técnicas não invasivas para medidada pressão arterial batimento a batimento, é a 

técnica de Peňáz - Continuous Vascular Unloading, a qual consiste no uso da fotopletismografia associada a um sistema de pressurização externo. Nesta 

técnica, o objetivo é manter constante o volume de sangue que circula pelo conduto sanguíneo. Para isto, a variação de volume é monitorada através da medida 
de transmissão num sistema óptico formado por um emissor e receptor de luz posicionados opostamente entre o conduto sanguíneo, e compensada com um 

sistema de pressurização externa (cuff) que seria representativa da pressão arterial instantânea. Especificamente, quando o volume de sangue aumenta/diminui 

(sístole/diástole), a transmissão de luz diminui/aumenta, fazendo com que a pressão externa do cuff aumente/diminua, respectivamente, para manter o volume 
constante [4]. 

A relação entre as medidas da pressão arterial de forma invasiva e não invasiva tem sido estudada, por exemplo, em diversos grupos de pacientes, tais como 

pacientes obesos, jovens adultos, crianças, [5-7], e diferentes tipos de cirurgias tais como cardíacas [8] e cesarianas [9], assim como no pós-operatório na UTI 
[10,11],e anestesia geral [12].  Os resultados recentes mostraram que as medidas não invasivas apresentaram valores da pressão arterial comparáveis com as 

medidas obtidas com o método invasivo [13]. A disseminação destes resultados permitirá o uso destes sistema de medição da pressão arterial de forma ampla. 
No entanto, o custo do dispositivo ainda é alto para alguns centros hospitalares. Portanto, o presente projeto visa construir um dispositivo capaz de medir a 

pressão arterial em tempo real de forma não invasiva e debaixo custo, que possa ser empregado na pratica clinica.Também deverá ser realizado um estudo 

comparativo entre as medidas de pressão arterial utilizado o dispositivo construído e a técnica invasiva. 
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