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RESUMO 

 

Costa BBS. Glibenclamida na hemorragia subaracnóide aneurismática (GASH): 

estudo prospectivo e randomizado [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2020. 

 

Introdução: Achados recentes sobre os benefícios da glibenclamida, como a 

significante redução em danos neurológicos observados em modelos de isquemia 

cerebral, traumatismo craniano e hemorragia subaracnoide (HSA), com menor 

formação de edema e menor apoptose de neurônios hipocampais, assim como 

amenização significativa de danos à memória espacial, iniciaram uma nova era para 

estudos prospectivos em sulfoniluréias. Objetivos: Avaliar o papel da glibenclamida 

na evolução clínica de pacientes com HSA aneurismática, assim como estudar o 

impacto da glibenclamida na taxa de mortalidade, qualidade de vida e performance 

cognitiva em pacientes com HSA aneurismática. Métodos: Pacientes com 

confirmação radiológica de HSA proveniente de aneurisma cerebral, idade entre 18 e 

70 anos e tempo de ictus inferior a 96 horas, foram alocados aleatoriamente em dois 

grupos, um para receber 5 mg de glibenclamida por 21 dias e outro para controle 

com placebo. Informações clínicas gerais,  escala modificada de Rankin (mRS) na 

alta e após 6 meses de seguimento e o status cognitivo tardio (através do questionário 

SF-36 (Short Form Health Survey); Montreal Cognitive Assessment (MoCA) foram 

obtidos em ambos grupos. Resultados: 78 pacientes foram randomizados. Ambos 

grupos de alocação tiveram uma caracterização clínica semelhante. O grupo de 

intervenção apresentou menos ocorrência de vasoespasmo clínico (p=0,038) em 

análise univariada, mas esta diferença não se manteve na análise multivarida 

(p=0,202). Não houve diferença entre os grupos em seu valor de mRS na alta, como 

também após 6 meses. Não houve diferenças estatísticas entre os grupos na análise 

neuropsicológica com os testes SF-36 e MoCA (p= 0,887). Conclusões: Não foram 

observadas diferenças de desfecho cognitivo e funcional, assim como mortalidade 

em relação ao grupo placebo.  Novos ensaios, maiores e multicêntricos, são 

necessários para se saber o exato papel desta medicação no tratamento da HSA.  

 

Descritores: Hemorragia subaracnóida; Aneurisma intracraniano; Glibureto; Ensaios 

clínicos. 



 

ABSTRACT 

 

Costa BBS. Glibenclamide in aneurysmatic subarachnoid hemorrhage (GASH): a 

prospective and randomized study [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade São Paulo”; 2020. 

 

Introduction: Glibenclamide has been shown to improve outcomes in cerebral 

ischemia, traumatic brain injury, and subarachnoid hemorrhage (SAH). We sought to 

evaluate glibenclamide’s impact on mortality, functional and cognitive outcomes of 

patients with aneurysmatic SAH (aSAH). Methods: Patients with radiologically 

confirmed aSAH, aged 18 to 70, and presenting to the hospital within 96h of ictus, 

were randomly allocated to receive 5mg of glibenclamide for 21 days or placebo. 

Outcomes were mortality and functional status at discharge and 6 months, evaluated 

using the modified Rankin Scale (mRS) at discharge and after 6 months. Cognitive 

outcomes were studied at 6 months using the Short Form Health Survey (SF-36) and 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Results: 78 were randomized and 

allocated to glibenclamide (n = 38) or placebo (n = 40). Both groups were balanced 

regarding initial clinical characteristics. Patients of the intervention group presented 

less clinically defined vasospasm (P = 0.038) in univariate analysis, but this 

difference was not significant in the multivariable analysis (P = 0.2). There were no 

significant differences between groups regarding mortality, functional outcome at 

discharge and 6 months, or neuropsychological evaluations. Conclusion: No 

differences were observed regarding functional and cognitive outcomes compared to 

placebo. Larger and multicentric studies are needed to establish this drug's exact role 

in treating aSAH. 

 

Descriptors: Subarachnoid hemorrhage; Intracranial aneurysm; Glyburide; Clinical 

trials.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A hemorragia subaracnóidea (HSA) resultante da ruptura de um aneurisma 

intracraniano é um tipo comum de acidente vascular cerebral (AVC), sendo de 

substancial relevância clínica e socioeconômica, afetando cerca de 600.000 pacientes 

anualmente no mundo (1). A HSA responde por uma grande parte dos casos de morte 

e incapacidade permanente, particularmente por afetar um grupo mais jovem do que é 

visto para com os outros subtipos de acidente vascular. A morbimortalidade e 

morbidade combinada alcança mais de 50% dos casos, com 30% dos sobreviventes 

permanecendo incapazes. Adicionalmente, 20%-30% dos pacientes admitidos no 

hospital com bom quadro clínico, podem ter evolução ruim. Estas altas taxas de 

morbimortalidade são, sobretudo, relacionadas à extensão do sangramento e outras 

complicações, incluindo o vasoespasmo cerebral (2).  

O tratamento clínico da HSA e suas complicações vem sendo muito ineficaz 

na evolução desses pacientes. Um bloqueador seletivo de canal de cálcio, a 

nimodipina, permanece como a única opção baseada em evidência para o tratamento 

da HSA, ainda que com benefícios limitados (3). Adicionalmente, déficits isquêmicos 

tardios representam a principal causa de debilitação neurológica após a ruptura de um 

aneurisma intracraniano, sendo a prevenção do vasoespasmo cerebral a chave para 

novos tratamentos farmacológicos (4, 5). 

Atualmente há evidências experimentais e clínicas de que as sulfonilureias 

podem ter benefícios em pacientes com acidente vascular isquêmico agudo. Os efeitos 

pleiotrópicos neuroprotetores da glibenclamida vêm sendo melhor substanciados, 

desde a última década, em modelos animais experimentais e em humanos. Ao bloquear 

canais Sur1-Trpm4, que se tornam mais expressivos na vigência de alterações 

isquêmicas, a glibenclamida protege o endotélio vascular ao reduzir a formação de 

edema e a ocorrência de hemorragias secundárias, inibe a morte celular neuronal e 

exerce potentes efeitos anti-inflamatórios, assim como atua na preservação neuronal, 

especialmente, no hipocampo (6, 7, 8). Do mesmo modo, ensaios clínicos maiores vêm 
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demonstrando efeito positivo da glibenclamida no edema cerebral isquêmico, 

traumático e tumoral (9, 10, 11).  

Até o momento, não há estudos clínicos para avaliar os benefícios da 

glibenclamida em HSA aneurismática. O intervalo entre 3 e 10 dias até a instalação do 

vasoespasmo arterial após HSA oferece oportunidade única de intervenção antes que 

a isquemia ocorra. Destarte, investiga-se neste estudo o impacto do uso da 

glibenclamida na evolução de pacientes com HSA aneurismática. Esta informação 

demonstra-se relevante, visto que a HSA é uma condição prevalente e uma causa 

importante de incapacidade e morte. A falta de medidas farmacológicas que melhorem 

a evolução desses pacientes nesse cenário pode ser em parte preenchida pela 

glibenclamida com impacto clínico e socioeconômico significativo. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

1.  Objetivo primário: Avaliar o papel da glibenclamida sobre a morbidade de 

pacientes com HSA aneurismática, medida pela escala de Rankin modificada na 

alta hospitalar e após 6 meses de seguimento. 

2.  Objetivos secundários: Demonstrar a eficácia e a segurança da glibenclamida 

na taxa de mortalidade, qualidade de vida e performance cognitiva em pacientes 

com HSA aneurismática.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Mortalidade por Ruptura de Aneurisma Intracraniano  

 

Um aneurisma intracraniano é uma condição que afeta diversas pessoas em todo 

o mundo, levando a graves desfechos clínicos, causados por sua ruptura e elevação 

aguda da pressão intracraniana (12, 13).  

Dor de cabeça, que constitui aproximadamente, 2% de todos os atendimentos de 

urgência, é a queixa inicial principal no atendimento desta enfermidade. Destes 

pacientes, quase 1% terá HSA, que se apresenta como cefaleia de início súbito, ou dor 

em “trovoada”, assim como rigidez de nuca, hipertensão arterial, mesmo que por 

vezes, possa ser acompanhada de um exame neurológico normal (12, 13, 14).  

Alguns dos vastos diagnósticos diferenciais para essa dor de cabeça súbita, 

denominada “trovoada” ou “thunderclap”, são: trombose venosa central, dissecção 

arterial cervical, hipotensão espontânea intracraniana, apoplexia pituitária, hematoma 

retroclival, crise aguda hipertensiva, sinusite complicada aguda, infecções na face, 

hidrocefalia, tumores do sistema nervoso central, entre outros. Mesmo a evidência 

desse tipo de cefaleia sem a confirmação radiológica de HSA, pode ser um achado 

denominado “cefaleia sentinela”, que pode representar um risco futuro de ruptura (15, 

16, 17, 18).  

Estima-se que, em até 5%-15%, a HSA pode ser diagnosticada tardiamente, o 

que confere piores desfechos, destacando-se aqui a importância de reconhecimento 

precoce e tratamento adequado (14).  

A mortalidade frente à ruptura de um aneurisma cerebral é de aproximadamente 

30%-40%, com outros 30% sobrevivendo ao custo de graves déficits neurológicos. 

Dez a quinze por cento dos pacientes com HSA morrem precocemente, antes mesmo 

de chegarem ao hospital e a mortalidade intra-hospitalar é de quase 30%, totalizando 

uma possível mortalidade em 30 dias que chega a 40% (17).  
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3.2 Hemorragia Subaracnoide: Incidência e Classificação 

 

A HSA ocorre com incidência anual de aproximadamente nove pessoas por 

100.000 habitantes por ano nos Estados Unidos da América (EUA) e com uma 

incidência mundial de 600.000 novos casos por ano (19). Embora a maioria dos casos 

espontâneos de HSA deva-se à ruptura de aneurismas cerebrais, dentre as hemorragias 

não espontâneas o traumatismo crânioencefálico (TCE) continua como a causa mais 

comum de HSA, em geral (20, 21).  

Oitenta e cinco por cento das HSAs espontâneas resultam da ruptura de 

aneurismas saculares, presentes habitualmente nos vasos que constituem o “Polígono 

de Willis”. Uma vez idealmente simétrico ao plano sagital, o Polígono de Willis é 

composto de segmentos anterior e posterior. O segmento anterior é composto pelo par 

anterior das artérias cerebrais anteriores (ACA), a artéria comunicante anterior 

(ACoA), e as artérias carótidas internas pareadas. Oitenta e cinco por cento dos 

aneurismas rotos surgem desse segmento anterior, contra os 15% restantes que surgem 

da circulação posterior, que é composta pela artérias comunicantes posteriores (ACoP) 

e artérias cerebrais posteriores (ACP) que se originam no término da bifurcação da 

artéria basilar (22, 23, 24).  

Atualmente, acredita-se que os aneurismas desenvolvam-se gradualmente, não 

sendo considerados necessariamente congênitos, como se acreditava previamente. 

Eles se desenvolvem mediante a presença ou exposição a fatores de risco como: 

história familiar de primeiro grau, história pessoal de HSA, tabagismo, alcoolismo e 

uso de drogas ilícitas (25). Outros fatores de risco inerentes a doenças de base ou etnias 

também podem ser citados como: etnia japonesa e finlandesa, rins policísticos, 

síndrome de Ehlerns-Danlos, pseudoxanthoma elasticum, displasia fibromuscular, 

anemia falciforme, deficiência de alfa-1-antitripsina, entre outros (23, 25). A presença de 

um aneurisma não-roto é quase sempre clinicamente silenciosa, exceto quando o 

tamanho do aneurisma determina efeito compressivo sobre estruturas adjacentes, a 

exemplo do que pode ocorrer entre o terceiro nervo craniano e os aneurismas de ACoP 

(26). 
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O risco de ruptura aumenta à medida que o tamanho do aneurisma aumenta, por 

exemplo, aneurismas maiores que 10 mm de diâmetro são cinco vezes mais propensos 

a romper do que os menores. O risco anual de ruptura para aneurismas <10 mm é em 

torno de 0,7% (23). 

Duas escalas amplamente utilizadas para avaliar a gravidade clínica de HSA são 

a escala de Hunt & Hess (Quadro 1) e a World Federation of Neurological Surgeons 

(WFNS) (27) (Quadro 2). Em ambas as escalas, há uma correlação entre maiores escores 

e piores desfechos dos pacientes. Estas escalas devem ser usadas para orientar o 

tratamento em conjunto com outras informações, como tamanho e a localização do 

aneurisma, assim como a condição clínica geral do paciente (24, 25, 28, 29, 30). 

 

Quadro 1 -  Escala de Hunt e Hess (HH) e a mortalidade perioperatória por 

categoria 

 

Hunt & Hess (HH) 

0 -  Aneurisma não roto. 

I -  Assintomático ou cefaléia mínima e rigidez nucal mínima. 

II -  Cefaleia moderada a severa, rigidez nucal, sem déficits neurológicos exceto por paralisia 

de nervos cranianos. 

III -. Sonolência, confusão, déficits focais moderados 

IV -  Estupor, Hemiparesia moderada ou severa, rigidez precoce em decerebração, distúrbios 

vegetativos. 

V -  Coma profundo, rigidez em descerebração, aparência moribunda. 

Índice de mortalidade perioperatória referente a Hunt & Hess (%) 

0 -  0-5 % 

I -  0-5 % 

II -  2-10 % 

III -  10-15 % 

IV -  60-70 % 

V -  70-100 % 
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Quadro 2 -  Escala da World Federation of Neurological Surgeons (WFNS) 

 

World Federation of Neurological Surgeons (WFNS) 

Grau 1 -  ECG de 15, sem déficit focal 

Grau 2 -  ECG de 13 ou 14 sem déficit focal 

Grau 3 -  ECG de 13 ou 14 com déficit focal 

Grau 4 -  ECG de 7-12 

Grau 5 -  ECG de 3-6 

 

 

A escala de coma de Glasgow (ECG) (Quadro 3), mais apropriada para 

classificar a gravidade de traumatismos cranioencefálicos (TCE) em unidades de 

urgência, fica em segundo plano na vigência de HSA, mas seu uso pode ser útil na fase 

de diagnóstico da doença, especiamente para os graus mais baixos (31).  
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Quadro 3 -  Escala de Coma de Glasgow 

 

Escala de coma de Glasgow (ECG) 

Abertura Ocular 

4 - Olhos abrem espontaneamente. 

3 -  Olhos se abrem ao comando verbal. 

2 - Olhos se abrem por estímulo doloroso. 

1- Olhos não se abrem por nenhum motivo. 

Melhor resposta verbal 

5 -  Orientado. (O paciente responde coerentemente e apropriadamente às perguntas sobre seu 

nome e idade, onde está e porquê, a data, etc). 

4 -  Confuso. (O paciente responde às perguntas coerentemente, mas há alguma desorientação e 

confusão). 

3 -  Palavras inapropriadas (Fala aleatória, mas sem diálogo). 

2 -  Sons ininteligíveis (Gemendo, grunido, sem articular palavras). 

1 - Ausente. 

Melhor resposta motora 

6 -  Obedece a ordens verbais. (O paciente faz coisas simples quando lhe é ordenado.) 

5 -  Localiza estímulo doloroso. 

4 -  Retirada inespecífica à dor. 

3 -  Padrão flexor à dor (decorticação). 

2 -  Padrão extensor à dor (descerebração). 

1 -  Sem resposta motora. 

Interpretação 

Pontuação total: de 3 a 15  

• 3 =  Coma profundo. 

• 4 =  Coma profundo. 

• 7 =  Coma intermediário. 

• 11 =  Coma superficial. 

• 15 = Normalidade. 

 

 

Ao buscar uma forma para se avaliar o desenvolvimento clínico funcional dos 

pacientes acometidos por HSA, grande parte dos grandes ensaios clínicos em acidente 

vascular cerebral isquêmico (AVCi) faz uso da escala modificada de Rankin 

(mRS)(Quadro 4), apesar da variabilidade interexaminador, a escala apresenta pontos 
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fortes na praticidade de seu uso e em sua ampla cobertura de situações clínicas que 

vão desde a ausência de sintomas à morte (32). 

 

Quadro 4 - Escala modificada de Rankin 

 

Escala modificada de Rankin (mRS) 

0. Sem sintomas 

1.  Nenhuma deficiência significativa a despeito dos sintomas - Capaz de conduzir todos os 

deveres e atividades habituais. 

2.  Leve deficiência - Incapaz de conduzir todas as atividades de antes, mas é capaz de cuidar 

dos próprios interesses sem assistência. 

3.  Deficiência moderada – Requer alguma ajuda, mas é capaz de caminhar sem assistência 

(pode usar bengala ou andador). 

4.  Deficiência moderadamente grave – incapaz de caminhar sem assistência e incapaz de 

atender às próprias necessidades fisiológicas sem assistência. 

5.  Deficiência grave - Confinado à cama, incontinente, requerendo cuidados e atenção 

constante de enfermagem. 

6. Óbito. 

 

 

Entre os dados de história clínica identificam-se: náuseas, vômitos, dor 

cervical, fotofobia, perda de consciência e sobretudo, cefaleia súbita severa, dita como 

a pior de toda a vida. Nos achados de exame físico, observamos alteração do estado 

mental, meningismo, paresia dos terceiro e sexto nervos cranianos, abulia, nistagmo, 

ataxia, vertigem, hemiparesia, afasia, negligência, fraqueza em membros, até mesmo 

hemorragia intraocular (Síndrome de Terson) (33, 34). 

Atualmente, sabemos que os efeitos da HSA não se limitam somente ao 

cérebro, havendo descrições sobre seu efeito indireto em pulmões, coração e rins, 

provocando uma sobrecarga hemodinâmica, fruto de uma hiperativação do sistema 

nervoso autônomo simpático e determinação de uma síndrome de resposta 

inflamatória sistêmica (SIRS), que pode ocorrer em até 60% dos pacientes (35, 36).  

O exame radiológico inicial para diagnóstico é a Tomografia Computadorizada 

(TC) de crânio, que comumente demonstra uma imagem hiperdensa que preenche em 

maior ou menor grau os espaços subaracnoides, com ou sem hematomas associados. 
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Em caso de exame de TC normal, pode-se optar por punção liquórica para se detectar 

a existência de hemácias crenadas. Havendo a confirmação, tanto por punção ou TC, 

torna-se imperativo o uso de exames para avaliação da arquitetura arterial cerebral, 

como angiotomografia (AngioTC) ou angiografia por subtração digital (ASD). Para 

um bom estudo, é necessário se estabelecer a adequada localização do aneurisma em 

relação à base do crânio (a exemplo, o processo clinóideo anterior), assim como sua 

morfologia e vasos aferentes, eferentes e colaterais (37, 38, 39).  

Os aneurismas intracranianos podem ser tratados usando técnicas cirúrgicas 

diretas, acessos endovasculares, estratégias híbridas combinadas, ou técnicas indiretas, 

como procedimentos de revascularização ou oclusão de vasos (15, 16, 40). O tratamento 

padrão deve ser definido por uma equipe multidisciplinar de neurocirurgiões e 

neurointervencionistas, para se selecionar a melhor estratégia de oclusão do aneurisma 

cerebral. O objetivo do tratamento é obliterar o aneurisma em seu colo, enquanto o 

fluxo em sua artéria de origem seja mantido ou derivar e interromper o fluxo desta 

artéria (18, 41, 42, 43, 44). 

 

3.3 Conceito de Vasoespasmo  

 

O vasoespasmo cerebral é um evento que está contido dentro do espectro de 

abrangência de um fenômeno maior, denominado “Déficit neurológico isquêmico 

tardio” (DNIT). Após a ocorrência de HSA, uma série de mecanismos inflamatórios e 

citotóxicos ainda não completamente compreendidos são acionados no espaço 

subaracnoide e no tecido cerebral. Seis são os principais eventos finais desta cascata: 

constrição da micro e macrocirculação (vasoespasmo propriamente dito), formação de 

microtrombos em arteríolas e capilares distais, disfunção da barreira hematoencefálica, 

edema vasogênico e citotóxico, isquemia alastrante cortical e por fim, apoptose 

neuronal e endotelial (1).  

Estes seis eventos, em conjunto com as alterações sistêmicas provocadas pela 

hemorragia cerebral, são os determinantes da piora clínica progressiva observada ao 

longo das 2 semanas seguintes ao quadro ictal (3).   
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3.4 Epidemiologia do Vasoespasmo  

 

Na vigência de sangramentos traumáticos, tumorais e ruptura de malformações 

arteriovenosas (MAVs), o vasoespasmo é um evento raro. No caso de rupturas 

aneurismáticas, por sua vez, há a oposta e intrigante observação de que este evento é 

frequente, chegando-se à incidência de 50%-90%. Observa-se esse efeito em 

angiografia, em qualquer grau de intensidade, em até 2/3 dos pacientes, com metade 

destes apresentando evolução sintomática e metade dos acometidos exibindo infarto 

cerebral (45). O infarto cerebral é ainda mais prevalente em pacientes de idades 

avançadas, presença de diabetes e/ou hipertensão, aneurismas maiores, febre e um 

péssimo quadro neurológico à admissão (46, 47).  

Entre os achados clínicos de maior prevalência para instalação de vasoespasmo 

estão: perda de consciência no momento do quadro ictal, baixo status neurológico à 

admissão, préexistência de diabetes e/ou hipertensão, a espessura do coágulo, uso de 

drogas e tabagismo (48, 49). Sangramentos provenientes das porções distais da artéria 

cerebral anterior (ACA) parecem ter risco superior de vasoespasmo (50). Casos de 

hemorragia perimesencefálica ou pré-pontina, por tratarem-se de sangramentos de 

baixo volume, não aumentam o risco de vasoespasmo (51). 

Entre as modalidades terapêuticas ainda não há consenso sobre aquela que 

oferece maior risco para vasoespasmo, alguns estudos apontam para a embolização 

como sendo de menor risco (52), ao passo que outros estudos indicam a cirurgia como 

a modalidade com menor risco. A presença de ruptura intraoperatória de aneurisma, a 

princípio, não eleva o risco de vasoespasmo (53). 

 

3.5 Fisiopatologia do Vasoespasmo  

 

Vasoespasmo é dividido entre vasoespasmo angiográfico e vasoespasmo 

clínico. O vasoespasmo angiográfico ocorre uma semana após o evento de HSA e 

corresponde a um estreitamento exclusivamente arterial, que é observado em exames 

de neuroimagem, especialmente a angiografia cerebral. Por sua vez, o vasoespasmo 

clínico, corresponde ao efeito clínico de estreitamento dos vasos, estando contido 
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dentro do espectro denominado DNIT. O vasoespasmo pode ser focal ou difuso, assim 

como classificado em leve, moderado e grave e costuma ocorrer somente em artérias 

intradurais. 

O maior fator de risco para o desenvolvimento de vasoespasmo é a presença de 

grandes coágulos pós-HSA. A escala modificada de Fisher (mFS) (Quadro 6) 

interpreta a presença de coágulos subaracnóideos e sua relação com aparecimento de 

déficit isquêmico tardio, tal qual seu prognóstico (54, 55). 

 

Quadro 5 -  Escala modificada de Fisher (mFS) 

 

Escala Modificada de Fisher (mFS) 

0. Sem evidência de HSA (baixíssimo risco de vasoespasmo). 

1. HSA fina e sem hemorragia intraventricular (baixo risco de vasoespasmo). 

2.  HSA fina e com hemorragia intraventricular (moderado risco de vasoespasmo). 

3. HSA espessa e sem hemorragia intraventricular (elevado risco de vasoespasmo). 

4.  HSA espessa e com hemorragia intraventricular (elevadíssimo risco de vasoespasmo). 

 

 

O mecanismo de formação do vasoespasmo consiste na contração persistente 

da musculatura lisa das artérias. A liberação e reabsorção de hemoglobina do coágulo 

subaracnóideo determina a conjunta liberação de cálcio localmente e a ativação das 

cadeias leves de miosionoquinase, determinando assim fosforilações das cadeias leves 

de actina-miosina e o consequente encurtamento destas estruturas de actina e miosina, 

o que resulta na contração de musculatura lisa. Este evento mencionado é agudo e 

tende a ocorrer nos primeiros dias após o sangramento, mas ainda não é o suficiente 

para explicar totalmente a formação de vasoespasmo e seu efeito clínico (56, 57). Outros 

mecanismos que podem determinar a persistência desta contratura vascular, são 

sugeridos: dano à camada íntima do vaso, mionecrose da camada média, dano 

estrutural às paredes que determinem vacuolização endotelial ou perda das zonas de 

oclusão tipo 1 (ZO-1) ou “Tight Junctions” (58). 

Com base no conhecimento atual, a lesão do endotélio é o ponto chave na 

determinação do espasmo. Mecanismos que propiciem a redução na síntese de óxido 
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nítrico (NO), um importante vasodilatador capilar e a produção aumentada de 

endotelina-1 (ET-1), um peptídeo de alto poder vasoconstritor, são os principais 

agentes propiciadores desse fenômeno (59) . Entre os agentes agressores ao endotélio, 

podem-se citar a metemohemoglobina formada no local do sangramento, radicais 

hiperóxidos e peróxidos lipídicos, estes últimos sendo lesivos também à musculatura 

lisa vascular (60, 61).  

A importância de NO na formação do vasoespasmo está documentada nos 

modelos experimentais sobre o assunto. São observadas a disfunção da NO-sintetase 

em vasos espásticos (endotélio e adventícia), reversão do vasoespasmo frente a 

presença de NO exógeno, sequestro de NO pela oxiemoglobina e redução dos nitritos 

no líquido cérebroraquidiano (LCR) (62, 63, 64, 65). A endotelina-1 (ET-1) também foi 

detectada com agente determinante nos modelos experimentais, de modo que a 

inibição de sua produção pode prevenir a formação de vasoespasmo (66). Outra 

observação importante da ET-1 foi sua detecção em níveis elevados no LCR de 

pacientes acometidos por vasoespasmo e isquemia cerebral (67, 68). 

Outro fenômeno descrito é a participação de citocinas e outros fatores 

inflamatórios que determinem alterações químicas e elétricas na musculatura lisa 

vascular, um processo denominado de remodelação vascular (67). Interleucinas 

inflamatórias, moléculas de adesão intercelular e genes reguladores de matriz estão 

entre os fatores capazes de alterar a conformação vascular e assim potencializar os 

efeitos do vasoespasmo, algo que também pode explicar as diferenças de predisposição 

entre distintos indivíduos (69, 70). A citocina interleucina-6 já foi medida no LCR de 

alguns pacientes com vasoespasmo e é apontada por um estudo, como um bom fator 

preditor (71). 

Acredita-se, portanto, que o processo de vasoconstrição seja bifásico, ou seja, 

uma fase aguda determinada logo após o sangramento, em que o NO e a ET-1 são os 

grandes protagonistas, e uma fase tardia ou crônica, que é propiciada pelo fenômeno 

de remodelação inflamatória vascular (72).  

A despeito de todos os mecanismos de vasoespasmo elucidados, o 

determinante final para a ocorrência de isquemia cerebral também precisa passar pela 

presença de boa circulação cerebral colateral, adequada pressão sanguínea e volume 
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circulatório, bom hematócrito e outras demais condições clínicas do paciente. Do 

mesmo modo, os demais componentes da síndrome DNIT, como apoptose neuronal, 

depressão cortical alastrante, trombose capilar e disfunção da barreira 

hematoencefálica, estarão atuando em conjunto ao vasoespasmo na deterioração 

neurológica destes pacientes (1).  

 

3.6 Apresentação Clínica do Vasoespasmo  

 

As alterações clínicas iniciais do vasoespasmo são sutis e progressivas. 

Costumam estar presente dentro de uma semana, podendo estabelecer-se em até 14 

dias (tempo médio). Iniciam-se por alteração de linguagem, alteração do humor, 

sonolência e/ou déficits motores sutis, progredindo em seguida para quadro de agitação 

psicomotora e subsequente rebaixamento do nível de consciência. Obviamente, a área 

em sofrimento isquêmico é o maior determinante da velocidade e peculiaridade deste 

quadro clínico (72).  

Neste momento, é importante a observação clínica rigorosa do nível de 

consciência, com rotineiras reavaliações e estímulo à conversação e interação com o 

examinador. Fica claro então, que esta medida não é aplicável a doentes com um 

quadro neurológico grave à apresentação, assim como aos pacientes em coma. Nestes 

casos, outras medidas de monitorização deverão ser utilizadas, conforme discutido 

posteriormente. No entanto, é imprescindível nestes pacientes, que diagnósticos 

diferenciais de piora neurológica sejam objetivamente descartados, como: 

ressangramento do aneurisma, edema cerebral, hidrocefalia, sepse, hipoxia, 

hiponatremia, etc. Deve ser lembrado que todos os mecanismos descritos na síndrome 

DNIT, estão agindo também em conjunto para o agravamento neurológico desses 

pacientes (72).  
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3.7 Avaliação do Vasoespasmo  

 

Uma vez diante de um quadro suspeito de vasoespasmo e descartando-se as 

outras causas de possível piora neurológica, alguns exames podem orientar o 

tratamento, entre eles, o Doppler transcraniano (DT), a tomografia de crânio e a 

angiografia, etc.  

O DT mostrou-se um importante preditor da ocorrência de vasoespasmo, desde 

que realizado nos primeiros dias após uma HSA (73). O DT funciona com o princípio 

de que o estreitamento arterial provoca aumento da velocidade de fluxo sanguíneo 

cerebral, com isso, há uma diferença entre as ondas emitidas e as refletidas captadas 

no sensor. É um exame que pode ser aplicado à beira do leito, sendo não invasivo e de 

fácil manejo para uso diário. É útil para demonstrar espasmo de artérias proximais ao 

compará-las com as demais artérias distais (74).  

No DT, o estudo das velocidades é o que aponta para o diagnóstico de 

vasoespasmo, ou seja, um aumento comparativo de velocidade entre ACM versus ACI 

maior que 120 cm/s é indicativo de vasoespasmo, ao passo que um valor maior que 

200 cm/s demonstra vasoespasmo grave. O índice de Lindegaard, demonstrado pelo 

DT, é uma razão que divide a velocidade de ACM pela de ACI e resultados acima de 

três são consistentes com vasoespasmo (75).  

Outros estudos como: tomografia por emissão de próton único, tomografia por 

emissão de pósitrons, espectroscopia por “quase-infravermelho” (Near-infrared 

spectroscopy), ressonância magnética (RM) por difusão/perfusão e a TC por perfusão 

ou CT-perfusion (CTP), que, exceto pela CTP, são excelentes para detecção de 

isquemia precoce, mas são exames de grande logística para sua realização em 

pacientes críticos, logo têm baixa aplicabilidade (76, 77, 78). A CTP, ao contrário, trata-

se de exame de rápida execução, acessibilidade pronta e pode ser associada à 

angiografia, de modo que haja a injeção de contraste, sendo feita em bolus, e a análise 

comparativa das perfusões de todas as áreas, pode, assim, detectar áreas de baixo fluxo 

(79).  

Os métodos de maior abrangência e qualidade diagnóstica são a angiografia 

por subtração digital (ASD) e a angiotomografia computadorizada de alta resolução 
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(AngioTC), sendo ainda a ASD superior a AngioTC, mas, em razão desta ser de rápida 

aplicação, pode ser utilizada, como “screening” de vasoespasmo antes mesmo da ASD, 

que é um exame invasivo e que demanda maior tempo. A angiorressonância 

(AngioRM) poderia no quesito qualidade ser incluída aos demais, mas possui restrição 

logística para pacientes críticos e não é adequada para demonstração de imagens de 

vasos menores distais (80, 81). 

Na ASD, o vasoespasmo apresenta-se como um estreitamento concêntrico, que 

pode ser focal, difuso ou segmentar, podendo ser classificado em leve (até 25%), 

moderado (25%-50%) ou grave (acima de 50%), sendo esta classificação baseada na 

comparação com os exames realizados previamente. Há também o conceito de 

“vasoespasmo precoce”, ou seja, deriva da presença de vasosespasmo no exame de 

ASD dentro das primeiras 48 horas após HSA ou este identificado no exame de 

admissão, o que representa risco elevado de deterioração neurológica (82).  

 

3.8 Prevenção do Vasoespasmo  

 

Medidas atuais de controle do vasoespasmo podem reduzir a mortalidade para 

valores até menores que 10%, mas este continua sendo o líder das causas de péssima 

evolução dos pacientes com ruptura de aneurisma cerebral (83).  

Há uma forte tendência à contração de volume nos pacientes pós-HSA, de tal 

maneira que esta hipovolemia deve ser agressivamente tratada. Não há, no entanto, 

demonstração de benefício com a indução profilática de hipervolemia, mesmo nos 

pacientes com função renal normal (84). Deve se atentar também para a correção da 

natremia, visto que aumentos agudos de pressão intracraniana podem determinar a 

“síndrome cerebral perdedora de sal”, que leva à importante natriurese e consequente 

hipovolemia (85).  

Demais medidas determinantes na redução dos efeitos do vasoespasmo e 

isquemia cerebral tardia são: correção de anemia (com hemoglobina acima de 9,6 d/l), 

oxigenação adequada, euglicemia, uma leve hipertensão arterial (pós-tratamento do 

aneurisma) e correção de eletrólitos (86. 87).  
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Atualmente, a nimodipina, na dose de 60 mg por via oral ou sonda, a cada 4h 

por 3 semanas, constitui medida profilática consagrada do vasoespasmo. Ao 

demonstrar benefício comprovado estatisticamente, embora seja um efeito modesto, a 

nimodipina reduz a incidência de vasoespasmo clínico em 10% e com efeito ainda 

menor sobre o espasmo angiográfico. A droga age antagonizando canais de cálcio 

diidropiridina-sensíveis (Tipo-L), promovendo assim um relaxamento da musculatura 

lisa arterial, mas seu mecanismo de ação no vasoespasmo, ainda não está 

completamente compreendido, acreditando-se, então, em um papel neuroprotetor (5, 

88).  

A angioplastia profilática por balão não possui nível de evidência significativo 

para uso na prática atual, uma vez que estudos não demonstraram diferença entre 

doentes tratados com esse procedimento e o grupo controle, documentando-se ainda 

casos de óbito pós-intervenção (89). 

 

3.9 Terapia de Reversão do Vasoespasmo  

 

Uma vez detectado vasoespasmo angiográfico, medidas de resgate ou reversão 

do estreitamento vascular podem ser tomadas, embora ainda não exista consenso sobre 

o início e a manutenção destes tratamentos. A terapia do triplo “H”, consiste de 

hipervolemia, hipertensão e hemodiluição, pode ser realizada então, para melhorar o 

débito cardíaco, aumentar a perfusão cerebral e melhorar o transporte de oxigênio por 

meio da redução da viscosidade sanguínea. A terapia está indicada sempre que houver 

detecção ou forte suspeita de vasoespasmo (90).  

A expansão volumétrica é feita com cristaloides e pode ser iniciada logo no 

início do quadro ictal, buscando uma pressão venosa central entre 8-10 mmHg. A 

hipertensão induzida, feita pela administração de vasopressores (Noradrenalina), é 

mais efetiva e menos arriscada do que hipervolemia, mas esta só deve ser iniciada após 

tratamento do aneurisma (91). O alvo pressórico a ser atingido é cerca de 200 mmHg na 

pressão sistólica. Vale a pena ressaltar que há estudos que mostram não haver aumento 

das chances de sangramento em caso de concomitantes aneurismas nãorotos (92), 

embora não haja consenso sobre isto. 
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No caso de falha da terapia triplo H hemodinâmica, havendo persistência dos 

sinais de isquemia, mesmo após alguns dias de hipertensão induzida ou no caso de 

pacientes com status de fragilidade cardiopulmonar, há a possibilidade de tratamento 

endovascular direto do vasoespasmo, mas somente após afastado o diagnóstico de 

grandes infartos. Tomando-se como base o estreitamento segmentar angiográfico, o 

quadro clínico e os achados de DT, pode-se com segurança promover a dilatação 

endovascular das artérias carótidas, basilar ou primeiro segmento de ACM, de 

preferência nas 2 primeiras horas de instalação dos sintomas. É importante que se 

selecione um balão de diâmetro tolerável pela artéria e que se descarte a possibilidade 

de uma artéria hipoplásica, no intuito de se evitar a ruptura. A eficácia do método por 

balão é de 100% em séries recentes, com apenas 1% de complicação (93, 94).  

Na presença de vasoespasmo em artérias mais distais, é possível o tratamento 

com milrinona intraarterial, que é um inibidor seletivo de fosfodiesterase-3, que pode 

ser administrado por meio de microcateter em infusões lentas entre 30 e 40 minutos. 

Vale a pena ressaltar que, após estas intervenções a terapia triplo H deve ser mantida 

até o fim do período de vasoespasmo (95, 96). 

  

3.10 Tratamento Experimental do Vasoespasmo  

 

Conforme visualizado nos dados so Quadro 6, inúmeras foram as propostas no 

campo da prevenção e tratamento do vasoespasmo, mas só a nimodipina, atualmente, 

atingiu um bom nível de evidência para seu uso na prática clínica.  
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Quadro 5 -  Principais ensaios clínicos e metanálises de tratamento e prevenção de 

vasoespasmo 

 

Autores Medicação 
Amostra 

(n) 
Mecanismo Resultados 

Allen, et al. 

1983 122 

Nimodipina 125 Antagonista de canal 

de cálcio 

Menor mortalidade no GT 

Lanzino et 

al. (1999-1 e 

1999-2) 133, 

134 

Mesilato de 

tirilazad 

819 Aminoesteroide 

sintético 

Menos vasoespasmo no 

GT, mas sem diferença em 

mortalidade e escalas 

funcionais 

Barth et al. 

(2007) 126 

Nicardipina 32 Vasodilatador 

aplicado nas cisternas 

cerebrais 

Menor mortalidade e 

melhor mRS 

Mees et al. 

(2012) 88 

Sulfato de 

Magnésio 

1204 Agente neuroprotetor Sem diferença clínica entre 

os grupos 

Macdonald 

et al. 2011 112 

Clazosentan 1157 Antagonista de 

receptor de 

endotelina-1 

Sem diferença clínica e 

mortalidade entre os 

grupos 

Tseng et al. 

(2005) 117 

Pravastatina 80 inibição da 3-

hydroxyl-3-

metilgluraril 

coenzima A redutase 

Redução de DNIT, 

distúrbios de 

autorregulação DTC e 

mortalidade no GT 

Shen et al. 

(2019) 121 

Estatinas 776 inibição da 3-

hydroxyl-3-

metilgluraril 

coenzima A redutase 

Eficácia na redução de 

DNIT e mortalidade 

(GT: grupo tratado) 

 

 

Vários estudos voltaram-se a buscar formas de dissolver ou elevar o clearance 

de coágulos nas cisternas aracnoides pós-sangramento. O uso de ativador do 

plasminogênio tecidual recombinante (rTPA) e de uroquinase foram sugeridos, como 

potenciais redutores do efeito de massa de coágulos cisternais, mas seu emprego em 

um cérebro pós-HSA, friável e edemaciado vem sendo evitado até o momento (97). 

Foram propostas: “terapia cinética”, que incluía uso de trombolítico em cisterna 

seguido por “chacoalhamento da cabeça” (98), fibrinólise intraventricular (99), drenagens 

ventriculares (100), assim como drenagem lombar simples (101) e fenestrações da lâmina 

terminalis pós-clipagem (102), todos estes apresentando efeitos benéficos em estudos 

unicêntricos. 
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Mesmo em grandes estudos multicêntricos intercontinentais, como o de 

mesilato de tirilazad em altas doses (103, 104), os resultados de melhora clínica 

comparativa só foram possíveis após a análise de subgrupos (HH IV e V), mesmo que, 

modestamente, mas, sem impacto sobre a redução de mortalidade. O tirilazad continua 

sem evidência que indique seu uso em HSA até o momento (105). 

Os mais diferentes mecanismos de DNIT já receberam propostas de tratamento. 

A exemplo, um estudo utilizou heparina endovenosa nos 10 primeiros dias pós-HSA, 

com efeito positivo na redução do efeito clínico do vasoespasmo e na isquemia 

cerebral. O efeito, considerado pleiotrópico, foi atribuído ao antagonismo da droga 

frente aos mecanismos fisiopatológicos da microtrombose vascular (106). 

O efeito neuroprotetor e potencialmente vasodilatador do sulfato de magnésio 

(MgSO4) já foi extensamente estudado, inclusive com estudos placebos controlados 

fase-3 (107, 108) e metanálises (109), mas nenhum deles foi capaz de sustentar a viabilidade 

dessa hipótese, logo não há nível de evidência adequado para seu uso na prática atual. 

Conforme já mencionado, o papel da ET-1 é de suma importância na 

determinação do vasoespasmo. Nesse intuito, alguns estudos propuseram drogas para 

antagonizar os efeitos da elevação da ET-1, como o clazosentan, que demonstrou 

resultados promissores em estudo randomizado, duplo-cego e placebo-controlado, 

fase-2 (110, 111), sendo posteriormente investigado em outro estudo multicêntrico fase-3 

(112). Na dose endovenosa de 5 mg/h não foi observado efeito positivo sobre o 

vasoespasmo ou a isquemia tardia, mas efeitos adversos como edema agudo de 

pulmão, anemia e hipotensão foram detectados. Um terceiro estudo foi iniciado (113), 

mas, em seguida, interrompido em razão da apresentação dos resultados finais do 

segundo, haja vista que este utilizava dose maior de clazosentan (15 mg/h), embora 

tenha demonstrado significante redução da morbidade associada ao vasoespasmo. 

Logo, não há ainda nível de evidência para o uso do clazosentan. 

As estatinas são agentes que agem pela inibição da 3-hydroxyl-3-metilgluraril 

coenzima A redutase, objetiva reduzir os níveis de colesterol, assim como melhorar a 

função endotelial, modular respostas inflamatórias, estabilizar a placa de colesterol, 

previnir formação de trombos e, no caso da HSA, aumentar a síntese de NO (114). A 

sinvastatina na dose de 80 mg por 14 dias, aparentemente, diminuiu a incidência de 
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vasoespasmo radiográfico e isquemia tardia em alguns estudos (115, 116). O estudo com 

melhores resultados em estatinas foi da pravastatina, onde foi observado redução de 

vasoespasmo clínico, menos distúrbios de autorregulação em DTC e menor 

mortalidade no grupo tratado (117), mas seus achados foram contestados, 

posteriormente, por Kern et al. (2009) (118), que não detectaram nenhum destes 

achados, por dois momentos temporais distintos, mesmo com uma amostra maior de 

pacientes. 

Uma metanálise posterior sobre o efeito das estatinas na HSA (119), que 

englobava seis estudos randomizados-controlados, embora tenha demonstrado menor 

incidência de isquemia tardia, não confirmou a redução na morbidade final. O estudo 

de maior casuística (120), que contou com 803 pacientes, falhou em demonstrar qualquer 

benefício final, independentemente da dosagem selecionada. Estes achados conflitam 

com a última metanálise sobre estatinas no tratamento do vasoespasmo (121), que reuniu 

13 estudos com os mais diferentes tipos de estatinas. Esta metanálise encontrou menos 

incidência de vasoespasmo clínico e menor mortalidade no grupo tratado, apesar de 

algumas discrepâncias em relação à morbidade neurológica provocada diretamente 

pela HSA, apontando na linha anti-inflamatória e neuroprotetora da medicação, assim 

como aconselhando seu uso na prática clínica.  

Allen et al. (1983) (122), ao estudarem a nimodipina, foram os únicos a propor 

um tratamento com nível de evidência e impacto sobre o desfecho do vasoespasmo, 

sendo até o presente momento o único em uso clínico. Seu estudo foi revisado por uma 

série de estudos posteriores, incluindo os demais antagonistas de canal de cálcio, com 

a conclusão que esta classe de drogas determina redução do número de desfechos ruins, 

com menos eventos isquêmicos pós-vasoespasmo e menor mortalidade (123). A 

apresentação oral da nimopina não demonstrou qualquer inferioridade em relação a 

sua versão intravenosa, mantendo-se como droga de escolha no tratamento do 

vasoespasmo mundialmente (124).  

Mesmo dentro da classe dos antagonistas de canal de cálcio, a nimodipina 

mantém-se superior aos demais (123), mesmo nas mais diferentes apresentações, como 

foi observado para a nicardipina intraventricular. Esta foi avaliada em um estudo 

retrospectivo de caso-controle com 28 pacientes (125), no qual DTC foi usado para se 
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comparar às velocidades de fluxo após a administração da medicação e foi realizada 

uma avaliação clínica nos 30º e 90º dias de acompanhamento. No entanto, não houve 

diferença estatística entre os pacientes tratados e o grupo controle, apesar de a droga 

demonstrar-se segura. Entre outros vasodilatadores testados por via intratecal, temos: 

os implantes de nicardipina, que são colocados nas cisternas após a clipagem, com 

resultados promissores em estudo placebo controlado (126); assim como também 

tabletes de papaverina (127) e nimodipina em gel para liberação lenta (128). 

Entre tratamentos com efeito positivo, em um estudo unicêntrico, mas que 

ainda deverá ser avaliado em estudos multicêntricos e prospectivos, podemos citar a 

Molsidomina (129), um carreador de óxido nítrico para a microcirculação cerebral, com 

resultados promissores, havendo menor detecção de isquemia pós-vasoespasmo e 

mortalidade observada. Entre os tratamentos com ensaio clínico em curso, podemos 

citar o cilostazol, um inibidor de agregação plaquetária (130). 

 

3.11 Glibenclamida  

 

A glibenclamida é um membro de segunda geração da classe de drogas das 

sulfonilureias, que vem sendo usada clinicamente como hipoglicemiante oral desde os 

anos de 1960. Todas as sulfoniluréias agem pelo mesmo mecanismo - inibição do 

receptor de sulfoniluréia 1 (Sur 1). A glibenclamida recebeu atenção redobrada em 

virtude de seu efeito pleiotrópico protetor na lesão aguda do sistema nervoso central 

(SNC) (131). No SNC, a glibenclamida exerce seu efeito primeiramente pela inibição 

do recentemente reconhecido canal Sur1-Trpm4 (Sulfonylurea receptor 1- Transient 

receptor potential Melastatin 4), que é um regulador de entrada de cálcio na célula. 

Uma vez consumido no SNC, em razão de um processo de isquemia, o ATP (adenosina 

trifosfoquinase) não supre mais energia para as bombas de sódio e potássio, permitindo 

um influxo de sódio para o interior da célula, influxo que ocorre em grande parte por 

canais Sur1-Trpm4, que perderam sua capacidade de fechar, provocando assim edema 

citotóxico e morte celular por necrose (11, 132). A inibição do Sur1 pela glibenclamida 

vem se mostrando efetiva em vários modelos experimentais de patologias do SNC, 
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incluindo o AVCi e hemorrágico, a HSA, e especialmente no edema cerebral, 

conforme exposto a seguir (8, 133, 134). 

A presença de hipoxemia é um determinante para expressão (ou upregulation) 

de canais Sur1-Trpm4, assim como a queda de pH eleva sua afinidade por 

sulfoniluréias (135, 136). Situações como traumatismos ou AVCis são desencadeadores 

da cascata de expressão destes canais por determinarem situações regionais de 

hipofluxo e hipoxia no SNC, ocorrrendo dentro das primeiras horas até 7 dias após 

evento, com possibilidade de permanência durante meses (135).  

É crescente o interesse da comunidade científica pelo uso da glibenclamida 

injetável (RP-1127), em razão da hipótese de que esta por determinar menos ou 

nenhum efeito de hipoglicemia em modelos, poderia ser mais segura que a formulação 

oral (11). Com a recente aquisição do RP-1127 (ou Cirara) pelo laboratório Biogen, 

houve uma mudança em seu nome para BIIB093, nomenclatura que se torna cada vez 

mais frequente nas novas publicações (137). Uma modalidade de aplicação em patch 

transdérmico é descrita como uma possível rota não invasiva e melhor tolerada, por 

manter um nível constante de oferta da medicação e não gerar picos de ação, como os 

vistos na formulação oral (138).  

O efeito colateral mais comum da droga é a hipoglicemia, especialmente, 

quando administrada em indivíduos não diabéticos ou em diabéticos em situação de 

jejum prolongado. Por ser de segunda geração, a glibenclamida não provoca efeitos 

cardiovasculares graves como suas antecessoras, sendo seu uso seguro em pacientes 

cardiopatas. O único efeito adicional raro descrito ainda na década de 1970, é a indução 

de anemia hemolítica em pacientes com deficiência de G6PD (139). 

 

3.11.1 Glibenclamida no Acidente Vascular Isquêmico e Edema Cerebral  

Em modelos experimentais de traumatismo, a administração intraperitoneal de 

glibenclamida reduziu a mortalidade após infarto e edema cerebral de 65% para 24% 

após 7 dias da administração (140). Com relação a infartos malignos e necessidade de 

craniectomia descompressiva (CD), ratos tratados com glibenclamida exibiram menor 

inchaço cerebral após 24h e melhor evolução neurológica dentro de 2 semanas de 

observação, havendo relato de queda da mortalidade de 67% para 5% (141). 
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Estudos retrospectivos de pacientes com diabetes melito tipo II acometidos por 

acidente isquêmico sugerem que a introdução e a manutenção de uma droga 

sulfonilureia durante a hospitalização melhoram a evolução, assim como reduzem a 

incidência de transformação hemorrágica sintomática e a mortalidade (131, 133). 

Recentemente, ensaios clínicos fase II estão começando a avaliar a formulação 

intravenosa da glibenclamida (RP-1127) em pacientes com lesão traumática cerebral 

(142) e edema pós infarto volumoso (9, 143). A ausência de sérios efeitos adversos e as 

propriedades neuroprotetoras observadas no laboratório e em estudos retrospectivos 

em humanos levaram ao início de ensaios clínicos prospectivos no infarto isquêmico 

e traumatismo cerebral, que estão avaliando esta fórmula injetável de glibenclamida 

(142), que conforme Sheth et al. (2016) (9) não acarretaria mais complicações que o uso 

da formulação oral.  

Um estudo fase II, multicêntrico e prospectivo, com glibenclamida injetável, 

foi completado em 86 pacientes com infarto isquêmico grave em circulação anterior e 

alto risco para edema cerebral maligno (GAMES-RP) (9). Apesar do desfecho primário, 

que seria menor a necessidade de CD nesses pacientes, não ter sido demonstrado, 

houve a observação de um desvio de linha média cerebral médio de 8,5 mm no grupo 

controle, contra 4,6 mm no grupo tratado. Uma observação que sugere um efeito 

positivo na redução de formação de edema cerebral.  

Estudos que analisaram tardiamente a amostra de GAMES-RP (9), observaram 

boa resposta sobre a mortalidade da população com menos de 70 anos (análise 

ajustada) com uso da BIIB093 após 90, 6 meses e 1 ano após intervenção (144), assim 

como dectetaram menor desvio de linha média cerebral após infarto, menor acúmulo 

de água no tecido cerebral (145) e menores níveis plasmáticos de MMP-9, um marcador 

de lesão da barreira hemátoencefálica (146)).  

Um estudo retrospectivo analisou 220 pacientes acometidos por AVCi (147), dos 

quais 43 utilizavam glibenclamida oral contra 177 controles. Apenas o grupo controle 

apresentou situações de transformação hemorrágica de sua isquemia (11%; p=0,016), 

assim como nenhum paciente do grupo tratado veio a falecer (contra 10% do grupo-

controle; p=0,027).  
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O próximo ensaio clínico para avaliar a BIIB093 em pacientes com AVCi, é o 

CHARM (Cirara in Large Hemispheric infarction Analyzing modified Rankin and 

Mortality) (NTC02864953), um estudo fase 3 para avaliar a segurança e eficácia da 

droga em pacientes com edema cerebral grave pós-infarto, que deverá incluir 680 

pacientes de várias nacionalidades, em até 10h do ictus e com volumes de infarto entre 

80-300 cm3 (137). 

 

3.11.2 Glibenclamida no Traumatismo Cranioencefálico  

Jiang et al. (2017) (148) desenvolveram um estudo com modelos vivos para 

avaliar diversos efeitos do TCE na vigência de tratamento com glibenclamida. Três 

grupos foram estabelecidos, onde em um grupo foi realizada a injecção intracerebral 

de sangue autólogo, para simular contusões, e iniciado tratamento precoce com 

glibenclamida injetável; em outro grupo o mesmo procedimento foi feito, porém 

placebo foi administrado como tratamento; por fim, no último grupo houve apenas 

uma simulação do procedimento, mas sem a injeção de sangue, nem tratamento. O 

grupo tratado apresentou menos acúmulo de água no local da lesão e melhor status 

neurológico ao passar 7 dias. Houve a constatação por autópsia de aumento da 

expressão de receptores Sur1 nos modelos de hemorragia.  

Conforme Patel et al. (2010) (7), em seus estudos com modelos de traumatismo 

e seu desempenho em memorizar vias dentro de um labirinto (Morris’s water maze), 

o tratamento com glibenclamida exerceu efeito neuroprotetor, reduzindo apoptoses 

neuronais sobretudo na região do hipocampo e bloqueando a resposta inflamatória 

criada pela up-regulation de receptores Sur-1-Trpm4, servindo, então, para melhorar a 

memória espacial e o desempenho cognitivo após uma hemorragia cerebral traumática. 

Do mesmo modo, Stokum et al. (2017) (149) demonstraram melhor resposta 

neuroinflamatória hipocampal e melhor preservação de melhora tardia, com a exceção 

de que estes iniciaram o tratamento antes do traumatismo experimental (pré-

tratamento). 

A glibenclamida oral foi usada em contusões traumáticas por Zafardoost et al. 

(2016) (150) em 40 pacientes, havendo o relato de melhor desfecho no grupo tratado 

após uma semana do TCE e no momento da alta, com menor tempo de internação 
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observado. Em Khalili et al. (2017) (10), em seus 66 pacientes, não houve diferença em 

suas escalas funcionais (ex: mRS), nem no volume absoluto das contusões aferidas 

entre os grupos, mas foi possível mensurar menor expansão das contusões cerebrais 

no grupo tratado, nos primeiros 7 dias.  

Em Eisenberg et al. (2020) (142), 28 pacientes foram randomizados para o estudo 

por RM da evolução de suas contusões cerebrais entre 72-168h. Foi observado que a 

taxa de edema pós-contusional foi de 1.036% no grupo placebo contra 136% no grupo 

BIIB093, embora não tenha havido diferença estatística (p=0,15), o que foi atribuído 

a baixa amostragem.  

Outro estudo recente para avaliar o papel da glibenclamida em contusões 

cerebrais foi realizado por Gerzanich et al. (2019) (152), onde foi estudada a expressão 

de receptores Sur1-Trpm4 e Sur1-KIR6.2 (um receptor alvo no tratamento de Diabetes 

e indução de liberação de insulina). Neste estudo, o autor demonstrou melhor resultado 

de evolução de contusões nos modelos tratados com glibenclamida, definindo o papel 

molecular do bloqueio desse receptor, como “crucial” na progressão dessas lesões. 

O próximo ensaio clínico para estudo da BIIB093 em TCE é o ASTRAL 

(Antagonizing Sur1-Trpm4 to reduce progression of intracerebral hematoma and 

edema surrounding lesions) (137), que reunirá 160 pacientes em uma análise 

multicêntrica, randomizada e multidose. Serão inclusos pacientes com contusões 

maiores do que 3ml de volume e tempo de até 6,5h do TCE, um tempo menor que a 

média dos estudos pelo fato de objetivar não somente o edema, mas também a 

hemorragia pós-contusional.  

 

3.11.3 Glibenclamida em Tumores Cerebrais 

Os tumores cerebrais determinam instalação de edema vasogênico por 

alteração da permeabilidade capilar em sua vizinhança. Estes provocam reações 

inflamatórias locais que determinam um rearranjo das zona-occludens (ZO-1), que são 

proteínas de adesão celular que promovem a integridade endotelial. A superexpressão 

de receptores Sur1 que ocorre nesse ambiente em virtude da resposta inflamatória e 

hipoxia, também corrobora para a formação de edema vasogênico. Uma resposta 

favorável da glibenclamida neste cenário, seria o bloqueio dos receptores Sur1 e a 
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consequente menor formação de edema (152), menos desarranjo nas ZO-1s e menor 

perturbação no citoesqueleto de actina (153). 

Por sua vez, no estudo de Thompson et al. 2013 (153), não houve diferença de 

mortalidade quando instituido o tratamento para modelos com tumores cerebrais com 

dexametasona e glibenclamida, não houve diferença sobre a mortalidade entre ambos 

os grupos e o grupo controle. Esta observação, por outro lado, rendeu ao estudo a 

possibilidade de demonstrar o efeito similar da glibenclamida em relação à 

dexametasona no que consiste à mortalidade por edema cerebral. O estudo detectou 

uma superexpressão de receptores Sur1 ao realizar autópsia dos modelos estudados.  

 

3.11.4 Glibenclamida na Hemorragia Subaracnóidea  

O efeito da glibenclamida foi examinado em um modelo experimental de HSA 

(8). Vinte e quatro horas após o dano, a HSA causou aumento da permeabilidade na 

barreira hematoencefálica (BHE) e desestabilizou a junção das proteínas de adesão 

celular (tight junctions) à zona occludens (ZO-1), mas, a glibenclamida, por sua vez, 

reduziu significativamente as anormalidades em ZO-1, resultando em menor formação 

de edema. Acresce-se a isso, o fato de a HSA levar a um aumento expressivo de vários 

marcadores inflamatórios, incluindo o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e fator 

nuclear kβ (NF-kβ), assim como marcadores de lesão ou morte celular, como a 

endocitose de IgG e a clivagem da caspase-3. A glibenclamida reduziu de modo 

significativo esses efeitos também, do mesmo modo que reduziu consideravelmente a 

apoptose de neurônios do hipocampo, diminuiu a congestão venosa e 

significativamente os déficits de aprendizado espacial nos modelos estudados. 

Em situações de encefalopatia pós-hemorrágica da prematuridade, a 

glibenclamida desempenhou um papel de melhora nas funções neurocognitivas de 

animais prematuros, reduzindo sua mortalidade por encefalopatia (154).  

Como se pode observar nos dados do quadro 7, a glibenclamida ainda não foi 

testada no tratamento da HSA até o momento. Inflamação e déficits isquêmicos tardios 

respondem por um grande número de complicações pós-ruptura aneurismática. As 

propriedades biológicas da glibenclamida podem contrabalancear as consequências 

inflamatórias e isquêmicas da HSA, levando a resultados clínicos melhores.  



Revisão de Literatura 31 

  

 

Um ensaio clínico que teste os efeitos da glibenclamida na evolução de 

pacientes com HSA é, portanto, de grande relevância, notadamente, pela velocidade 

com se avança o conhecimento e o papel promissor dessa droga, ao bloquear canais 

Sur1-Trpm4 e, com isso ser de grande ajuda na contenção do edema neurológico pós-

traumatismo ou isquêmias. O edema provocado por toda a cascata de efeitos após uma 

HSA, pode ser o maior alvo terapêutico para essa medicação, e o impacto positivo 

desta terapia poderá ser de grande valia para estes pacientes futuramente.  
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Quadro 6 - Revisão dos principais estudos com glibenclamida no TCE e AVCi 

Autores Patologia Amostra Formulação Hipoglic. (%) Resultados 

Simard et al. 

2010 141 

AVCi 

Maligno 

 Modelos Injetável 0 Redução de mortalidade 

67% para 5% no GG 

Kunte et al. 

2012 147 

AVCi 220 

pacientes 

Oral Não avaliado Ausência de 

mortalidade e 

transformação 

hemorrágica GG 

Thompson 

et al. 2013 
153 

Tumor 

Cerebral 

Modelos Injetável 0 Aumento de Sur1; sem 

diferença de 

mortalidade entre 

Dexametasona e 

glibneclamida 

Zafardoost 

et al. (2016) 
150 

TCE 40 

pacientes 

Oral 0 Melhor desfecho após 

01 semana do TCE e 

após a alta no GG 

Sheth et al. 

2016 9 

(GAMES-

RP) 

AVCi 

Malgino 

86 

pacientes 

Injetável 20 Sem diferença em 

sobrevida; mas menor 

desvio de LM em 

relação ao controle. 

Khalili et al. 

(2017) 10 

TCE 66 

pacientes 

Oral 6 Sem diferença nas 

escalas funcionais; GG 

com menor expansão de 

volume de contusões 

Stokum et 

al. (2017) 
149 

TCE Modelos Injetável Não avaliado GG pré-tratado exibiu 

maior preservação de 

memória e menos 

inflamação hipocampal 

Jiang et al. 

2017 148 

TCE Modelos Injetável 0 Melhor status 

neurológico e cognitivo 

no GG e menos edema 

local. 

Eisenberg et 

al. 2020 142 

TCE 28 

pacientes 

Injetável 7 Menor volume de 

edema pós-contusional 

no GG 

Gerzanich et 

al. 2019 151 

TCE Modelos Injetável Não avaliado Expressiva menor 

formação de edema em 

24h no GG 

*GG: Grupo Glibenclamida; TCE: Traumatismo cranioencefálico; AVCi: acidente vascular cerebral isquêmico; 

LM: linha média 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho do Estudo 

 

O Estudo, foi prospectivo, duplamente encoberto, randomizado, centralizado 

no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, foi desenvolvido para avaliar 

a seguinte hipótese: "Glibenclamida melhora a evolução clínica e cognitiva tardia de 

pacientes com HSA aneurismática, conforme mensurado pela escala modificada de 

Rankin (mRS) e testes neuropsicológicos". 

 

4.2 Recrutamento e Randomização 

 

Os pacientes foram recrutados em unidades de terapia intensiva neurológicas e 

neurocirúrgicas. Aprovações em Comitê de Ética e aprovações regulamentares foram 

obtidas, em concordância com a International Conference on Harmonization of 

Guidelines for Good Clinical Pratice (ICH GCP). Foi obtido consentimento informado 

por escrito de todos os pacientes ou de seus representantes legais. O recrutamento 

abrangeu o período entre 31 de julho de 2017 e 1 maio de 2020.  

 

Critérios de inclusão: 

• Confirmação radiológica de evidência de HSA (por tomografia de crânio) 

e de origem aneurismática (por angiografia por subtração digital, 

angiotomografia ou angiorressonância); 

• Idade entre 18 e 70 anos; 

• Início de tratamento em até 96h do quadro ictal (momento presumido da 

HSA). 
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Critérios de exclusão:  

• Pacientes já em uso de glibenclamida durante o quadro ictal; 

• Gravidez; 

• Doença renal ou hepática previamente conhecida; 

• Pacientes não completamente independentes antes do sangramento; 

• Pacientes sem perspectiva de sobrevida (Escala de Coma de Glasgow 3 e 

de Hunt-Hess V); 

• Pacientes com comorbidades graves associadas que afetem sua sobrevida 

(ex: câncer, síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), síndrome da 

angústia respiratória aguda (SARA), etc; 

• Forte suspeição do uso de drogas ou abuso de álcool; e 

• Uso prévio de medicação anticoagulante (ex: warfarina); 

 

Os pacientes foram designados aleatoriamente (1:1) para receberem 5mg de 

glibenclamida ou placebo (5 mg de amido). Frascos contendo 21 comprimidos de 

glibenclamida (5mg) ou de placebo foram designados por códigos. Uma randomização 

gerada por computador foi usada para separar aleatoriamente os pacientes em grupos 

de 10 (cinco com glibenclamida e cinco com placebo), desse modo, cada indivíduo 

recebeu uma caixa com numeração codificada.  

Cada paciente iniciou o tratamento o mais cedo possível, dentro de até 96h após 

o sangramento, e o manteve até o término do 21º dia pós-hemorragia (Figura 1). Todos 

os pacientes só iniciaram o tratamento experimental após o tratamento definitivo do 

aneurisma cerebral (cirúrgico ou endovascular), por conta do risco potencial de 

hipoglicemia no pré-operatório imediato. 
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Figura 1 -  O processo de randomização e alocação dos pacientes, assim como a 

primeira e última aferição de mRS e a avalição neuropsicológica. 

(*Análise interina de segurança realizada em 20 pacientes após os 

primeiros 6 meses). 

 

 

 

O tratamento com nimodipina 60mg, a cada 4 horas, foi iniciado na admissão 

e mantido por 21 dias, de acordo com os protocolos de profilaxia do vasoespasmo 

vigentes na instituição, seguindo-se os padrões mundiais de uso da medicação.  

A administração das doses foi um comprimido ao dia, por via oral ou por sonda 

nasogástrica, sendo os frascos com medicação ou placebo fornecidos pelo próprio local 

do estudo, conforme disponibilizado pela farmácia da instituição. O tratamento para a 

doença aneurismática foi realizado em concomitância, seja por microcirurgia ou por 

embolização, sendo instituído o mais cedo possível e seguindo os padrões de 

tratamento da instituição.  

  

Admissão de Pacientes 

(HH, WFNS, mFS) 
(Tratamento do 

aneurisma) 

Randomização e 

Alocação 
(Sorteio aleatório de 

frascos codificados com 

glibenclamida ou 

Placebo) 

Dia 0 
(Início da Intervenção) 

Dia 21 após HSA 
(Término da Intervenção) 

6 meses após Intervenção 

(*) 

1º Avaliação 

Clínica 
(mRS) 

Monitorização Follow-up 

2º Avaliação Clínica 
(mRS) 

Avaliação Neuropsicológica 

(SF-36, MoCA) 
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4.3 Segurança  

 

A monitorização de segurança dos pacientes foi obtida por meio da dosagem 

seriada de glicemia (dextro) a cada 6h, assim como de suas funções renal e hepática 

pela dosagem diária de ureia, creatinina e enzimas hepáticas (Transaminases). Paciente 

com valores de hipoglicemia (dextro abaixo de 70 mg/dl) persistentes por 24-48h do 

uso da medicação tem sua administração interrompida, e caso haja normalização do 

nível glicêmico após a suspensão da droga, o protocolo é interrompido. Toda e 

qualquer hipoglicemia sintomática é prontamente corrigida com terapia de soro 

glicosado, seguindo o protocolo da instituição. O horário de administração do 

tratamento experimental sempre foi realizado entre o almoço e o jantar, em média, às 

16h, para se evitar ao máximo períodos de jejum. Uma análise interina foi realizada 

com 20 pacientes iniciais que completaram o seguimento (follow-up) nos primeiros 6 

meses de início do recrutamento, de modo encoberto, e um comitê independente de 

monitorização de dados decidiu, após análise separada, que o ensaio deveria 

prosseguir. 

 

4.4 Coleta de Dados 

 

Dados demográficos, história médica e resultados relevantes à investigação 

foram coletados de cada paciente. A gravidade da hemorragia foi estimada 

clinicamente, de acordo com a escala de Hunt e Hess e a escala de graduação da World 

Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) e, radiologicamente, de acordo com a 

escala modificada de Fisher (mFS). Após o término da intervenção (21º dia), foi 

avaliado o quadro clínico pela escala modificada de Rankin (mRS).  

Após 6 meses, cada paciente foi entrevistado por médicos e um 

neuropsicólogo, que desconheciam a alocação deste em seu grupo de tratamento, 

reavaliando a mRS, assim como a qualidade de vida e a performance cognitiva, 

utilizando-se de testes neuropsicológicos (Montreal Cognitive Assessment – MoCA) e 

o questionário SF-36 (Short Form Survey 36). Houve a hipótese prévia de que, uma 

vez comparando-se grupo tratado com o grupo-controle, aqueles que receberam 
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glibenclamida apresentariam melhor evolução clínica geral, com menores taxas de 

mortalidade e melhor qualidade de vida e performance cognitiva após 6 meses.  

 

4.5 Ética 

 

O presente estudo obteve aprovação ética da Plataforma Brasil sob o número 

CAAE: 55947016.2.0000.0068, assim como este foi também registrado na plataforma 

ClinicalTrials.gov, sob o registro: NCT03569540. 

 

4.6 Estatística 

 

Estima-se que uma amostra de 80 pacientes randomizados, possa conferir 90% 

de poder em um nível de significância de 5% (ambos os lados), detectando assim um 

efeito de tratamento equivalente a um aumento absoluto de 7% na proporção de 

pacientes com resultados favoráveis (previstos sobre a taxa de mortalidade em 30 dias 

após uma HSA e o grau de morbidade neurológica dos sobreviventes). Este cálculo é 

baseado em uma análise ordinária da mRS em 6 meses (resultado primário), 

presumindo que o efeito de tratamento segue um modelo de chances proporcionais 

(proportional odds model).  

A análise dos resultados primários foi realizada na população com intenção de 

tratamento, incluindo aqueles que faleceram durante estes 21 dias de tratamento. Os 

resultados estão sendo apresentados após ajuste, de acordo com a odds ratio (OR), 

com o CI correspondente de 95% e valores do OR comum menores do que 1, 

indicando, ou não, efeito terapêutico favorável à glibenclamida.  

Adicionalmente, uma análise utilizando a regressão logística é realizada com 

as mesmas variáveis especificadas acima, adotando-se a dicotomia convencional de 

mRS favorável (0-2) contra desfavorável (3-6). Realizou-se também análise dos 

resultados secundários na população com intenção de tratamento, utilizando-se o teste 

X2 ou o teste T pareado, apropriadamente. Ambos os grupos foram comparados, 

utilizando-se o teste log-rank. Houve o julgamento prévio de que o ajuste para 

multiplicidade é desnecessário porque o estudo tem uma única medida pré-
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especificada de resultado principal. Foi utilizado o software IBM SPSS statistics 26 

para a análise estatística. 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 Caracterização 

 

Os resultados refletem o valor total de 78 pacientes randomizados, de um total 

de 90 pacientes recrutados, onde 11 foram excluídos por interrupção sem motivo do 

protocolo, ou por desistência do paciente em participar e um por hipoglicemia precoce. 

No grupo de pacientes tratados com glibenclamida, foram registrados três casos de 

hipoglicemia (glicemia abaixo de 70 mg/dl por mais de 48h, na ausência de outros 

fatores causais), destes apenas um foi excluído por ter apresentado hipoglicemia nos 

dois primeiros dias seguintes à introdução da medicação, e demonstrado retorno à 

euglicema após a retirada da mesma, nos dias seguintes. Deste valor total, 38 pacientes 

foram alocados para tratamento com glibenclamida 5 mg por 21 dias, sendo que 40 

receberam placebo (amido) 5mg pelo mesmo período. O número total de óbitos foi 23 

pacientes dos 78 randomizados.  

Analisando-se a caracterização das amostras, conforme as alocações (Tabela 

1), observamos que: as médias de idade de ambos os grupos foram semelhantes 53,1 

± 11,4 (p= 0,732); houve predominância do sexo feminino em toda a amostra (75,6%) 

e predomínio de etnia branca (55,1%) sobre afrodescendentes e pardos.  

Com relação à categorização em escalas prognósticas (Tabela 1), o valor de 

Hunt & Hess (HH) médio nos grupos foi semelhante, HH 2,9 ± 1,0 (p=0,441); do 

mesmo modo, o valor de WFNS médio foi semelhante, WFNS 2,8 ± 1,5 (p=0,243), 

como também o valor de Fisher modificado, mFS 3,0 ± 1,0, significando HSA espessa, 

focal ou difusa, sem hemorragia intraventricular (p=0,736). Entre os pacientes mais 

graves incluídos, 38,2% apresentaram HH grau IV, 32% apresentaram mFS IV e em 

19% WFNS grau V.  
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Tabela 1 - Caracterização da amostra conforme o grupo de alocação 

 

Variável Geral (78) 
Grupo 

Valor p 
Controle (40) Glibenclamida (38) 

Idade (média ± desvio 

padrão) 
53,1 ± 11,4 52,7 ± 11,3 53,6 ± 11,6 0,732 

Sexo feminino 59 (75,6) 27 (67,4) 32 (84,2) 0,086 

Etnia    0,709 

Branco 43 (55,1) 22 (55,0) 21 (55,3)  

Pardo 21 (26,9) 13 (30,0) 9 (23,7)  

Negro 14 (17,9) 6 (40,0) 8 (21,1)  

Escalas prognósticas 

(média ± desvio padrão) 
    

Hunt-Hess 2,9 ± 1,0 3,0 ± 1,0 2,8 ± 1,0 0,441 

Fisher modificado 3,0 ± 1,0 2,9 ± 0,9 3,0 ± 1,0 0,736 

WFNS 2,8 ± 1,5 2,8 ± 1,5 2,8 ± 1,6 0,791 

Fonte: O pesquisador 
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5.2 Análise Univariada  

Os dados da Tabela 2 mostram a gradação dos pacientes, conforme a escala 

modificada de Rankin (mRS) em dois momentos, o momento da alta do paciente e 

após 6 meses de seguimento ou follow-up. Uma vez dicotomizando-se os grupos em 

desfechos favoráveis (mRS 0-2) e desfechos desfavoráveis (mRS 3-6), o grupo tratado 

obteve até 39,5% de desfechos favoráveis contra 32,5% no grupo-controle, à época do 

fim da intervenção, mas sem diferente importância estatística (p=0,379) (Gráfico 1). 

Em relação ao desfecho após 6 meses, o grupo de tratamento passou a apresentar 

desfecho favorável de 60,5% em comparação a 50% do grupo-controle, diferença que 

também não teve significância estatística (0,235).  

Tabela 2 -  Escala de Rankin modificada (mRS), conforme o grupo de alocação e 

seus desfechos à época da alta e após 6 meses 

Variável Geral (78) 
Grupo 

Valor p 
Controle (40) Gliben. (38) 

mRS à alta (mediana e 

quartis) 
3,5 (1,25–4,75) 3,8 (1,75-5,25) 3,1 (1,0-4,25) 0,126 

Desfecho favorável (0-2) 28 (35,8) 13 (32,5) 15 (39,4) 0,379 

0 3 (3,8) 0 (0,0) 3 (7,9)  

1 17 (21,7) 10 (25,0) 7 (18,4)  

2 8 (10,2) 3 (7,5) 5 (13,1)  

3 9 (11,5) 3 (7,5) 6 (15,8) 0,123 

4 11 (14,1) 5 (12,5) 6 (15,8) 

 5 13 (16,7) 9 (22,5) 4 (10,5) 

6 17 (21,7) 10 (27,5) 7 (18,4) 

mRS em 6 meses (mediana e 

quartis) 
2,7 (0,0–6,0) 3,0 (0,75-6,0) 2,4 (0,0-6,0) 0,318 

Desfecho favorável (0-2) 43 (55,1) 20 (50,0) 23 (60,5) 0,235 

0 24 (30,7) 10 (25,0) 14 (36,8) 

0,321 

1 12 (15,3) 7 (17,5) 5 (13,1) 

2 7 (9,0) 3 (7,5) 4 (10,5) 

3 4 (5,1) 2 (5,0) 2 (5,2) 

4 4 (5,1) 4 (10,0) 0 (0,0) 

5 4 (5,1) 2 (5,0) 2 (5,2) 

6 23 (29,5) 12 (32,5) 11 (27,8) 

Fonte: O pesquisador 
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Figura 2 -  Escala modificada de Rankin à alta hospitalar 

 

 

Conforme pode ser visualizado nos dados da Tabela 3, dentre os pacientes que 

obtiveram o diagnóstico clínico de vasoespasmo, 12 de 40 (30%) estavam dentro do 

grupo controle contra 4 de 37 (10,8%) do grupo tratado. Um paciente do grupo de 

tratamento não foi incluso em razão de dúvida diagnóstica quanto a vasoespasmo e 

óbito sem a correlação objetiva. Houve uma significância estatística na análise 

univariada da presença de vasoespasmo clínico, havendo um resultado favorável para 

o grupo tratado com glibenclamida (p=0,038).  

A diferença média de tempo entre a instalação do quadro ictal e o tratamento 

do aneurisma roto (Tabela 3), seja cirúrgico ou endovascular, para todos os pacientes 

foi 3,1 ± 1,7 dias (p=0,066), havendo uma demora um pouco maior no grupo-controle 

(controle 3,0 ± 1,6 dias contra 2,7 ± 1,8 no grupo tratado). Como a intervenção só foi 

estabelecida após o tratamento definitivo, a média de dias transcorridos entre o 

sangramento e a medicação ou placebo foi 3,1 ± 0,8 para ambos os grupos (p=0,430). 

O tratamento instituído para o aneurisma cerebral roto destes pacientes foi 64,1% 

submetidos à clipagem microcirúrgica, sendo os demais 35,9% embolizados. 
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Tabela 3 -  Estratificação de tratamentos e complicações por grupo de alocação 

Variável Geral (78) 

Grupo 

Valor p 
Controle (40) 

Glibenclamida 

(38) 

Hidrocefalia tratada 20 (25,6) 10 (50,0) 10 (50,0) 0,894 

Tempo até tratamento 

(média ± desvio padrão) 
    

Ictus-Tratamento 

definitivo 
3,1 ± 1,7 3,0 ± 1,6 2,7 ± 1,8 0,066 

Ictus-Medicação 3,1 ± 0,8 3,0 ± 0,9 3,2 ± 0,8 0,430 

Tratamento definitivo    0,051 

Clipagem 50 (64,1) 30 (75,0) 20 (52,6)  

Endovascular 28 (35,9) 10 (25,0)  18 (47,4)  

Presença de 

vasoespasmo clínico 
16 (20,8) 12 (30,0) 4 (10,8) 0,038 

Craniectomia 

descompressiva 
13 (16,6) 8 (61,5) 5 (38,5) 0,543 

Fonte: O pesquisador 

 

 

Entre os achados adicionais, foi contabilizada a incidência de hidrocefalia e 

craniectomia descompressiva. A presença de casos de hidrocefalia, que necessitaram 

de derivação ventricular externa (DVE) ou ventrículo-peritoneal (DVP), durante o 

período dos primeiros 21 dias, corresponderam a 20 pacientes (25,6%), sendo 

exatamente a metade para cada grupo, o que demarca ausência da diferença de 

incidência. O número total de pacientes que necessitaram de craniectomia 

descompressiva pós-HSA foi 13 (16,6%), destes 8 (61,5%) estiveram no grupo- 

controle, e 5 (38,5%) no grupo tratado, achado que, no entanto, não determinou 

diferença estatística significativa (p=0,543). 

  



Resultados 46 

  

 

5.3 Análise Multivariada 

 

A análise multivariada foi desenvolvida para buscar variáveis que fossem 

implicadas na determinação de menos vasoespasmo (regressão logística), como para 

fatores determinantes no pior desfecho funcional (mRS3-6) (regressão ordinal). 

Em relação à menor determinação de vasoespasmo, o grupo glibenclamida não 

demonstrou impacto direto estatisticamente significativo (p= 0,202) (Tabela 4). Outras 

variáveis analisadas, que não apresentaram diferença estatística para determinação de 

vasoespasmo foram: idade (p=0,167), pacientes tratados com embolização (p=0,268) 

e o grau da escala modificada de Fisher. A análise do tempo entre a hemorragia e o 

tratamento do aneurisma roto, por sua vez, demonstrou que quanto maior o tempo (em 

dias) entre a HSA e o tratamento do aneurisma roto, maior a observação de 

vasoespasmo clínico (0,019).  

 

Tabela 4 -  Regressão logística para identificação de variáveis associadas ao 

vasoespasmo 

Variáveis Coeficente EP* Wald OR 95% IC* Valor P 

Grupo Glibenclamida -0,88 0,69 1,63 0,41 0,11 – 1,60 0,202 

Idade -0,04 0,03 1,91 0,96 0,91 – 1,02 0,167 

Embolização -0,85 0,77 1,23 0,43 0,09 – 1,93 0,268 

Tempo ictus - trat. 

definitivo do aneurisma 

(cada dia adicional) 

0,46 0,20 5,49 1,59 1,08 – 2,34 0,019** 

Escala mFS 0,58 0,41 1,98 1,79 0,80 – 4,01 0,160 

*EP (Erro padrão); IC (Intervalo de confiança). ** Análise do tempo de tratamento entre HSA e a tratamento do 

aneurisma roto.  

Fonte: O pesquisador 
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Ao analisar o pior desfecho após 6 meses (mRS 3-6) em um estudo de regressão 

ordinal (Tabela 5), podemos identificar o comportamento das seguintes variáveis: 

Idade elevada (p=0,001; OR 1,09; IC 1,04 - 1,15), maior grau na escala WFNS (p < 

0,001; OR 2,25; IC 1,54 - 3,29) e pacientes tratados por microcirurgia (p = 0,002; OR 

6,65; IC 2,02-21,88) tiveram maior propensão a um desfecho desfavorável. Variáveis 

como o grau da escala modificada de Fisher (p = 0,105), a alocação no grupo placebo 

(p=0,658) e a presença ou ausência de hidrocefalia (p= 0,723) não foram 

estatisticamente determinantes na produção de um desfecho desfavorável.  

Tabela 5 -  Regressão ordinal para identificação de variáveis associadas com pior 

desfecho funcional após 6 meses (mRS 3-6).  

Variáveis Estimativa EP Wald OR 95% IC Valor P 

Idade 0,09 0,03 11,49 1,09 1,04 - 1,15 0,001* 

Escala mFisher 0,51 0,32 2,62 1,67 0,9 - 3,12 0,105 

Escala WFNS 0,81 0,19 17,68 2,25 1,54 - 3,29 <0,001* 

Grupo Placebo -0,22 0,51 0,20 0,80 0,3 - 2,15 0,658 

Ausência de 

Hidrocefalia 
0,22 0,62 0,13 1,25 0,37 - 4,24 0,723 

Microcirurgia 1,89 0,61 9,70 6,65 2,02 - 21,88 0,002* 

Ausência de 

vasoespasmo 
-2,77 0,72 14,89 0,06 0,02 - 0,26 <0,001 

*Variáveis associadas a pior desfecho (mRS 3-6) após 06 meses. 

Fonte: O pesquisador 
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5.4 Mortalidade 

 

A mortalidade geral foi 23 pacientes (29,5%). A mortalidade no momento do 

término da intervenção foi 18,4% no grupo tratado contra 27,5% no grupo-controle 

(p=0,341), valores que não apresentaram diferença estatística mesmo após 6 meses de 

observação (27,8% contra 32,5%, respectivamente) (p=0,655) (Gráfico 2). 

 

 

Figura 3 - Escala modificada de Rankin aos 6 meses 
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5.5 Avaliação Neuropsicológica  

 

Seis meses após o término da intervenção, 47 pacientes foram submetidos ao 

Questionário de qualidade de vida (SF-36) e ao Montreal Cognitive Assessment 

(MoCA), valor que representa a exclusão de 23 óbitos e oito pacientes nos quais foi 

perdido o contato devido: dois por dificuldades logísticas, um por recusa e ausência de 

colaboração e os cinco últimos não puderam ser avaliados em virtude do início do 

período de quarentena. 

O questionário SF-36 foi aplicado em todos os pacientes submetidos à 

avaliação neuropsicológica e não houve nenhuma diferença estatística entre os grupos- 

controle e tratamento para nenhum dos domínios pesquisados (Tabela 6). 

No teste MoCA, que também é dividido em domínios, entre os quais recebem 

maior pontuação aqueles julgados alterados, não houve diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos de tratamento e controle, conforme observado nos dados 

da Tabela 6.  
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Tabela 6 -  Avaliação neuropsicológica da qualidade de vida (SF-36) e performance 

cognitiva (MoCA) conforme o grupo de alocação. 

Variável Geral (47) 
Grupo 

Valor p 
Controle (24) Gliben. (23) 

Qualidade de vida (SF-36) 

(média ± desvio padrão) 
    

Capacidade funcional 71,9 ± 35,3 71,3 ± 35,5 72,6 ± 35,2 0,900 

Aspectos físicos 54,2 ± 42,8 50,5 ± 45,1 57,9 ± 40,6 0,545 

Dor 67,3 ± 29,0 63,6 ± 30,1 71,1 ± 27,9 0,367 

Estado geral 64,2 ± 28,1 60,1 ± 29,3 68,3 ± 27,0 0,309 

Vitalidade 62,5 ± 31,6 59,9 ± 32,2 65,2 ± 31,1 0,555 

Aspectos sociais 76,4 ± 33,4 71,1 ± 34,9 81,7 ± 31,9 0,266 

Aspectos emocionais 58,55 ± 42,6 53,6 ± 43,4 63,5 ± 41,8 0,415 

Saúde mental 59,4 ± 30,7 54,5 ± 31,1 64,4 ± 30,4 0,250 

Montreal Cognitive 

Assessment (MoCA) (média ± 

desvio padrão) 

21,5 ± 7,63 21,4 ± 8,85 21,7 ± 6,41 0,887 

Domínios Alterados:     

Capacidade visuo-espacial 22 (46,8) 12 (50,0) 10 (43,5) 0,654 

Nomeação 7 (14,9) 4 (16,7) 3 (13,0) 0,727 

Atenção 25 (53,2) 12 (50,0) 13 (56,5) 0,654 

Linguagem 21 (44,7) 12 (50,0) 9 (39,1) 0,454 

Abstração 17 (36,2) 8 (33,3) 9 (39,1) 0,679 

Evocação tardia 43 (91,5) 20 (83,3) 23 (100,0) 0,060 

Orientação 15 (31,9) 9 (37,5) 6 (26,1) 0,401 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

HSA proveniente da ruptura de um aneurisma cerebral é uma situação de 

repercussão clínica grave, que é capaz de causar danos neurológicos graves, tanto 

precocemente no ato da ruptura, quando tardiamente, decorrente de vasoespasmo e dos 

mecanismos que levam à DNIT (1). Até o presente momento, a nimopidina constiui-se 

como o único tratamento preventivo com nível de evidência suficiente para indicar seu 

uso na prática clínica (3), a despeito das várias propostas com bons resultados que ainda 

aguardam a devida confirmação científica (121). O presente ensaio clínico é pioneiro no 

estudo do efeito da glibenclamida em pacientes acometidos por HSA aneurismática, 

usando para tal a formulação oral da medicação e analisando seus efeitos positivos e 

negativos.  

 

6.1 Conhecimento Atual sobre a Eficácia da Glibenclamida 

 

6.1.1 Estudos com Glibenclamida e o canal Sur1-Trpm4 

Diversos estudos foram realizados em modelos experimentais para se conhecer 

a função do receptor Sur1-Trpm4 na determinação de edema cerebral pós-infarto ou 

traumático, assim como comprovar sua expressividade nestas situações (132, 136, 140), 

uma vez que o mesmo não é detectado comumente em situações de normalidade (135). 

Destes estudos surgiram outros que buscaram avaliar o bloqueio dos receptores por 

meio do uso da glibenclamida, que demonstrou resultados interessantes ao reduzir 

tanto o edema cerebral em modelos, como a sua mortalidade e a capacidade funcional 

destes em relação ao placebo (8, 154). 
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6.1.2  Estudos com Glibenclamida no Edema Cerebral pós-traumatismo ou pós-

infarto 

O efeito da glibenclamida em modelos de traumatismo e AVCi foram 

animadores na maioria dos estudos, havendo redução significativa da mortalidade, 

com menor necessidade de craniectomias descompressivas(Simard 2010), melhora de 

status cognitivo e desempenho funcional (148), controle significativo e precoce do 

edema cerebral por bloqueio dos canais Sur1-Trmp4 (151) e efeitos sobre edema tumoral 

comparáveis até ao da dexametasona (153). 

Os efeitos práticos da gligenclamida na performance funcional dos pacientes 

com traumatismo e AVCi estão sendo atualmente demonstrados em estudos clínicos, 

alguns destes efeitos estão documentados em diferentes ensaios e revisões, como: 

menor incidência de transformação hemorrágica após grandes infartos cerebrais, com 

impacto sobre a mortalidade (147); melhor performance clínica após uma semana de 

TCE (150); significativo menor desvio de linha média (edema) em imagens de controle 

pós-AVCis extensos (9) e menor formação de edema pós-contusional traumático (10, 

142). 

 

6.1.3 Efeito da Glibenclamida na Neuroprotreção 

Alguns estudos identificaram um efeito anti-inflamatório na glibenclamida, 

associado à preservação de neurônios no hipocampo e melhor desempenho de 

memória em modelos de traumatismo e contusões cerebrais (7, 149).  

 

6.2 Considerações sobre os Desfechos  

 

Os 78 pacientes estudados tiveram caracterização semelhante no que diz 

respeito a sua randomização, ou seja, os grupos demonstraram variáveis 

estatisticamente semelhantes: idade (p=0,732), sexo (p=0,082), etnia (p=0,709), HH 

(p=0,441), mFS (p=0,736) e WFNS (p=0,791), o que demonstra a efetividade da 

randomização em produzir grupos homogêneos, eliminando potenciais fatores 

confundidores. A maioria dos estudos (107, 113, 116, 117) trabalha com uma população 
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majoritariamente de etnia branca, mas, neste estudo, houve uma alocação randomizada 

equitativa entre diversas etnias.  

A glibenclamida determinou um desfecho clínico favorável em 39,5% (mRS 

0-2) dos pacientes tratados à época do término do tratamento, com melhora deste 

desfecho para 60,5% após 6 meses de seguimento, o que em comparação ao grupo-

controle foi 32,5% e 50% respectivamente, mas sem demonstrar diferença estatística 

entre os grupos (p=0,379 na alta e p=0,235 após 6 meses) na análise univarida. Na 

análise multivariada, do mesmo modo, o grupo placebo não foi associado a um pior 

desfecho funcional, como se esperava previamente.  

A maioria dos estudos com BIIB093 e que utilizaram escalas funcionais como 

mRS, não obtiveram diferença estatística entre seus grupos, tanto nos estudos de 

TCE(142)(10), como nos de edema por AVCi (9). Não há outros estudos, avaliando o 

efeito na glibenclamida em HSA para fazermos uma comparação direta. O estudo de 

Zafardoost et al. (2016) (150), por sua vez, utilizou a escala de prognóstico de Glasgow 

de modo seriado (12h, 24h e 1 semana), conseguindo demonstrar bom desfecho com 

o uso de glibenclamida oral após 1 semana do traumatismo, embora não haja uma 

análise a longo prazo.  

Em Khalili et al. (2017) (10) e Eisenberg et al. (2020) (142). esta ausência de 

diferença estatística entre os desfechos favoráveis (mRS 0-2) entre seus grupos após o 

seguimento, é bem semelhante à do presente estudo, mesmo com as melhoras descritas 

em exames de imagem seriados para acompanhar o volume das contusões cerebrais 

pós-traumáticas. Do mesmo modo, o desfecho primário de Sheth et al. (2016) (9), mRS 

0-4, apesar do objetivo de correção adicional com craniectomias descompressivas, foi 

sem diferença estatística com o grupo placedo dentro do período de 90 dias. Embora, 

uma análise posterior tenha demonstrado menor mortalidade ao se ajustar a idade dos 

pacientes para menos que 70 anos (146), uma idade similar a da amostra aqui 

apresentada (média: 53 anos).  

Ao se analisar especificamente os desfechos desfavoráveis (mRS 3-6), 

podemos identificar que achados de idade elevada (p = 0,001), alto grau na escala 

WFNS (p < 0,001) e os pacientes tratados por microcirurgia (p = 0,002) foram mais 

propensos a este desfecho. A despeito do que se refere a maioria dos estudos (54, 55, 113), 
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neste ensaio a escala mFS não foi determinante estatisticamente para a presença de 

vasoespasmo clínico (p = 0,160), como também para um desfecho desfavorável (p = 

0,105).  

Após o período de seguimento, a mortalidade encontrada para ambos os grupos 

não apresentou diferença estatística (p=0,655), ao mesmo tempo, foi compatível com 

a mortalidade (30%) descrita pela literatura (113). Do mesmo modo, o estudo de 

Thompson et al. (2013) (153), sobre o efeito da glibenclamida em tumores cerebrais de 

modelos, não mostrou diferença de mortalidade nem entre o grupo gliblenclamida em 

relação ao grupo dexametasona, nem de ambos em relação ao grupo-controle, embora 

este não tenha sido o objetivo do estudo, mas sugeriu um papel da glibenclamida 

similar ao da dexametasona no controle de edema cerebral. 

 

6.3 Efeito da Glibenclamida sobre o Vasoespasmo 

 

A presença de vasoespasmo clínico foi menor no grupo tratado (p=0,038) em 

uma análise univariada com significância estatística, o que pode denotar efeito clínico 

positivo dentro do período de tratamento estipulado de 21 dias. A análise multivarida 

por regressão logística, por sua vez, não demonstrou diferença estatística para o grupo 

glibenclamida (p = 0,202). Isso se deve a diversos fatores. O grupo glibenclamida teve 

maior tendência a tratamento endovascular (47,4%; p=0,051) e na amostragem o grupo 

submetido à terapia endovascular teve menos vasoespasmo e melhor desfecho em 

relação ao grupo abordado cirurgicamente (p = 0,002). Adicionalmente, no grupo 

glibenclamida, o tempo entre o sangramento e o tratamento definitivo do aneurisma 

roto foi menor e foi bem clara a observação de que quanto menor esse tempo, menor 

será a incidência de vasoespasmo (p=0,019).  

É importante ressaltar que o grupo tratado cirurgicamente compreendeu 64% 

da amostra e o mesmo foi destinado a todos pacientes com maiores graus de WFNS e 

HH, conforme o protocolo de atendimento da instituição, e que os graus mais elevados 

de WFNS tiveram associação direta com pior desfecho (p<0,001). Desse modo pode 

não ser correta a inferência direta de que o tratamento endovascular naturalmente 

determinaria menos vasoespasmo.  
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Em grandes estudos multicêntricos sobre o tratamento de vasoespasmo, como 

em Lanzino et al. (1999-1)(133) em seu estudo com o mesilato de tirilazad, foi observado 

efeito semelhante no quesito menor vasoespasmo clínico no grupo tratado e ausência 

de diferença estatística entre as escalas funcionais e mortalidade. Do mesmo modo 

foram os estudos de Tseng et al. (2005) (117) com pravastatina, Macdonald et al. (2011) 

(112) com o clazosentan, Mees et al. (2012) (88) com sulfato de magnésio, e Kirkpatrick 

et al. (2014) (120) com a sinvastatina. Para todos estes estudos, metanálises posteriores 

mantiveram a ausência de resposta (105, 109, 113, 119), sendo a única exceção para uso de 

estatinas que passou a exibir efeito positivo em vasoespasmo na metanálise recente de 

Shen et al. (2019) (121). 

 

6.4 Considerações sobre o Intervalo de Tempo de Tratamento  

 

Uma vez correlacionando-se o tempo de tratamento total com a literatura 

mundial, observou-se que o período utilizado de 21 dias foi superior para a maioria 

dos estudos com vasoespasmo (107, 113, 116, 117) os quais utilizaram média de 12-14 dias 

de tratamento após a HSA, exceto em Kirkpatrick et al. (2014) (120) que usou 

sinvastatina pelos mesmos 21 dias.  

Nos estudos com glibenclamida oral ou injetável para traumatismo ou isquemia 

(9, 10, 150), por sua vez, buscaram iniciar a droga o mais rápido possível e a mantiveram 

entre 07-10 dias. A decisão tomou como base o período completo de observação de 

vasoespasmo e o tempo relativamente maior não foi determinante para a presença de 

hipoglicemia.  

O estudo pioneiro de Allen et al. (1983) (122) com a nimodipina foi semelhante 

nesse sentido e, de certa forma, deu base a esta decisão, este utilizou o mesmo critério 

de inclusão de até 96 horas após a HSA e a duração de 21 dias de tratamento. O autor 

empregou como desfecho primário a mortalidade entre os grupos e a ocorrência de 

déficits neurológicos tardios, conseguindo demonstrar sem o uso de escalas 

prognósticas ou de marcadores bioquímicos a superioridade do grupo tratado em 

relação ao grupo placebo.  
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O tempo médio para início da medicação nos estudos que usaram BIIB093 foi 

10h, o que é correlacionado diretamente à doença em questão, uma vez que todos os 

tratamentos que cercam o AVCi são os mais imediatos possíveis, já em HSA, apesar 

de também se iniciar patologicamente ao mesmo tempo e de se buscar tratar o mais 

precoce possível, o vasoespasmo clínico só é detectável, geralmente, após um curto 

período de alguns dias.  

Ainda em relação ao tempo de início da medicação, o estudo unicêntrico que 

avaliou em 80 pacientes a pravastatina versus placebo (117), que demonstrou benefício 

na redução do vasoespasmo e queda da modalidade, conseguiu iniciar a medicação em 

tempo médio de 1,8 dias, e, neste estudo, o tempo médio foi 2,7 dias, valor ainda menor 

que o especificado para início de protocolo em van den Bergh et al. (2005) (107) de 4 

dias. O tempo, consideravelmente, tardio para início do tratamento foi atribuído à 

demora na admissão hospitalar destes pacientes, em razão da demora de transferência 

para o centro de tratamento relacionado a protocolos do sistema de saúde e à 

necessidade de transferência do enfermo para unidades de terapia intensiva. Em razão 

do risco teórico de hipoglicemia antes de grandes procedimentos, o protocolo foi 

iniciado somente após a execução do tratamento definitivo do aneurisma roto, 

causando demora adicional na instituição do tratamento, o que pode ter influenciado 

negativamente o desfecho. 

A dose utilizada foi de 5 mg diários, sendo similar à de Zafardoost et al. (2016) 

(150), que tomava 5 mg divididos em 2,5 mg a cada 12h, mas, inferior à de Khalili et al. 

(2017) (10) de 10 mg dia, que apesar de ser o dobro da dose, manteve uma taxa bem 

próxima de hipoglicemia ao final (6,5%). 

 

6.5 Considerações sobre Efeitos Adversos 

 

Em relação aos efeitos colaterais no estudo vigente, foi detectado até 7,7% (3 

de 39 pacientes) com efeitos colaterais de hipoglicemia atribuíveis ao uso da 

glibenclamida. Este efeito indesejado pode ser atribuído à formulação oral da 

glibenclamida, haja vista que estudos como os de Zweckberger et al. (2014) (155), Sheth 

(2016) (9) e Eisenberg et al. (2020) (142), que testaram a glibenclamida injetável em 



Discussão 58 

  

 

modelos experimentais ou pacientes com TCE e AVCi identificaram segurança no uso 

da droga, com ausência ou baixa a presença de hipoglicemia sintomática, assim como 

demonstrou benefício, mesmo em doses consideradas baixas na redução de edema 

cerebral e no volume de contusões.  

Em contrapartida Zafardoost et al. (2016) (150), que também utilizou dose 

similar de glibenclamida, não relatou casos de hipoglicemia em sua série. Conforme 

Jiang et al. (2017) (148), não houve casos de hipoglicemia em seus modelos e a oscilação 

de desvio- padrão da aferição de glicemia foi baixa. Na amostra de Eisenberg et al. 

(2020) (142), dois pacientes de 28 apresentaram valores glicêmicos abaixo de 55 mg/dL, 

um taxa idêntica ao presente estudo, mas estes não tiveram seu tratamento 

interrompido, sendo somente usado um rigoroso protocolo de controle da 

hipoglicemia. Já em Sheth et al. (2016) (9) (GAMES-RP), a taxa de hipoglicemia 

relatada foi mais elevada, nove de 44 pacientes (20,5%), mas nenhum paciente tornou-

se sintomático ou foi excluído do estudo em razão do protocolo de reversão, apesar de 

um paciente ter exibido hipoglicemia considerada, como grave pelos autores. Em 

outros estudos para vasoespasmo como o estudo multicêntrico que avaliou o 

clazosentan (113), a exemplo, não detectou benefício da medicação para grupos de 

classificação WFNS I-II, tendo posteriormente abortado o estudo em razão de efeitos 

colaterais graves documentados.  

O fenômeno da hipoglicemia é pouco ou quase não observado na maioria dos 

estudos, especialmente, naqueles como os de TCE (10, 150) que utilizam uma população 

mais jovem e previamente sadia, o que já não se repete com os estudos de AVCi (9, 142). 

A aplicação de glibenclamida oral em detrimento da injetável, apesar de criticada na 

revisão de Jha et al. (2020) (156), onde o autor menciona o risco de picos 

supraterapêuticos da medicação e o risco das dosagens seriadas especialmente, em um 

contexto de baixo PH gástrico (que influencia o nível plasmático da droga), assim 

como defende o uso da BIIB093, parece não ter a repercussão imaginada.  
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6.6 Efeito da Glibenclamida sobre a Qualidade de Vida e Performance Cognitiva 

 

O questionário SF-36 é resultado de um antigo desejo dos pesquisadores em 

quantificar a qualidade de vida dos pacientes estudados (157). Sua tradução e aplicação 

em idiomas fora do Inglês deve ser criteriosa e deve levar em consideração fatores 

culturais para que obtenha seu pleno efeito planejado (158, 159). O questionário é, 

portanto, um instrumento formado por 36 itens, englobados em oito domínios, que são 

pontuados em escore de 0 a 100, onde 100 representa o melhor estado de saúde e 0 o 

pior estado. Estes domínios são: capacidade funcional, limitação por aspectos físicos, 

dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde 

mental (160).  

Uma vez quantificando-se a qualidade de vida de indivíduos, podemos então 

estabelecer noções comparativas entre diferentes grupos, podendo-se, assim, avaliar 

terapias clínicas e seu possível impacto sobre a qualidade de vida destes pacientes.  

O teste neuropsicológico Montreal Cognitive Assessment Score (MoCA) é um 

teste recente que procura avaliar déficits cognitivos leves, sendo de grande utilidade 

em pacientes acometidos por eventos isquêmicos cerebrais, com reconhecimento 

internacional (161, 162). Em Nakaoku, 2018 (163), o teste mostrou-se superior ao teste 

mini-mental, sobretudo no que diz respeito à análise de funções executivas em 

pacientes pós-isquemia cerebral.  

Este teste consiste de um total de 30 pontos, aplicados em 10 minutos, onde 

são testadas as funções: Visuo-executiva (3 pontos[pt]), onde o paciente deve desenhar 

um relógio (1 pt), um cubo tridimensional (1pt) e ligar pontos no papel evitando outros 

(1pt); Nomeação, pela confrontação do nome de três animais “pouco familiares” (1 pt 

para cada); Atenção, testada por meio de uma tarefa que demande atenção (1pt), uma 

tarefa de subtração matemática seriada (3 pts) e leitura da sequência de números 

(normal e inversa) (1pt); Linguagem, repetição de frases sintaticamente complexas (2 

pts) e uma tarefa de fluência fonética (1 pts); Evocação memorial tardia, memorizar 

cinco palavras sem-nexo e recuperá-las após 5 minutos (5pts), Por fim, orientação em 

tempo e espaço (6 pts). O teste conta com um ajuste de escolaridade (164). 
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O destaque oferecido ao teste em pacientes com eventos isquêmicos agudos 

torna-se válido também para pacientes acometidos por alterações neurológicas fruto 

de vasoespasmo, haja vista a grande possibilidade de permanência destes déficits a 

longo prazo e de todas as alterações cognitivas ou funcionais que os mesmos 

determinam.  

Conforme Jiang et al. (2017) (148) em seu estudo com modelos de traumatismo, 

houve efeito positivo na preservação da memória espacial e do quadro neurológico 

motor dos modelos tratados em relação ao grupo controle, tal qual a maior preservação 

das ZOs com consequente melhor integridade da BHE e menor formação de edema. 

Tais achados podem servir de sustentação teórica para um argumento de melhor 

performance cognitiva nos pacientes tratados. Esta hipótese não foi observada no 

presente estudo nas escalas funcionais após 6 meses de observação (p=0,235), um fator 

que também pode se dever a longo tempo de observação, em que há a possibilidade de 

recuperação neurológica natural neste período, considerando a melhora progressiva de 

valores de mRS ao longo do tempo para ambos os grupos. Em Sheth et al. (2016) (9), 

o período analisado foi menor 90 dias, mas a medicação não determinou diferença 

entre os grupos com o uso de mRS e somente após uma análise reajustada, com escalas 

funcionais diferentes e períodos de 6 e 12 meses, foi possível detectar diferenças 

estatisticamente significativas (144, 146).  

O teste neuropsicológico (MoCA) e o questinário sobre qualidade de vida (SF-

36) não evidenciaram diferenças entre os grupos em nenhum de seus domínios 

(p=0,887). Ao contrário do analisado pelos modelos de traumatismo de Patel et al. 

(2010) (7) e de hemorragia da prematuridade de Tosun et al. (2013) (154), a 

glibenclamida oral não demonstrou atividade de preservação de neurônios do 

hipocampo em relação ao grupo controle, haja vista a semelhante avaliação de 

qualidade de vida e entre os grupos, mas ao se avaliar o quesito “evocação tardia” do 

teste Moca, que avalia a memória durante sua execução, foi observada tendência de 

melhor resultado com o grupo tratado (p=0,060). O efeito positivo da droga sobre a 

preservação da memória também foi visto por Stokum et al. (2017) (149) em seus 

modelos de traumatismo, os autores também não observaram resposta em demais 

funções cognitivas. Esta informação poderia ser reconfirmada em estudos futuros por 
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meio de testes neuropsicológicos que avaliem prospectivamente a memória entre os 

grupos, de maneira mais específica.  

 

6.7 Efeitos Esperados no Tratamento com Glibenclamida 

 

Dentre os efeitos benéficos já relatados sobre a glibenclamida, ganha destaque 

seu papel sobre o edema cerebral. Conforme exposto por Chen et al. (2003) (132), a 

sulfonilureia é capaz de se ligar a receptores Sur1-Trpm4 e previnir sua abertura 

descontrolada, mas não exerce efeito sobre os canais já abertos, ou seja, seu efeito 

benéfico só deve ser observado em situações de uso precoce da medicação. Em Sheth 

et al. (2016) (9), apesar da ausência de diferença entre os desfechos primários e 

secundários dos grupos, um achado secundário interessante foi a presença de um 

desvio de linha média após AVCi maligno cerca de duas vezes superior no grupo- 

controle. Os mesmos autores estabeleceram o início do tratamento dentro de 10h do 

início dos déficits neurológicos, algo interessante pelo ponto de vista da ação 

patológica e resposta de ação da medicação, mas a resposta clínica final, conforme 

mencionado acima, não foi expressiva em relação ao placebo.  

Embora não seja o objetivo primário deste estudo, 16,6% dos pacientes 

evoluiram com edema cerebral grave pós-HSA, necessitando de craniectomia 

descompressiva, o que ocorreu nos primeiros dias após o sangramento. De acordo com 

estudos atuais, o momento de “up-regulation” do canal Sur1-Trmp4 é iniciado junto 

ao processo de isquemia, ao mesmo tempo que a instalação de edema progride e 

sabendo-se que uma vez abertos estes canais, eles não são mais susceptíveis a 

fechamento. Nesse intuito, trabalhos como o de Gerzanich (2019) (151), que abordaram 

modelos de traumatismo em 24h, foram capazes de demonstrar grande benefício na 

conteção de edema cerebral na vigência do uso de glibenclamida. Tal efeito, talvez não 

tenha sido demonstrado no presente estudo (p=0,543) em virtude do atraso não 

intencional no início do tratamento (média de 3 dias) e poderia ser determinante para 

reduzir o número de craniectomias descompressivas. Do mesmo modo, em Sheth et 

al. (2016) (9) não houve diferença de mortalidade entre os grupos tratados com 

craniectomia descompressiva, com ou sem BIIB093, em um período entre 7 ou 90 dias.  
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6.8 Limitações do Estudo 

 

Dentre os maiores limitadores do estudo que podem ser observados, está o 

tempo para início da medicação, haja vista que conforme revisado, a ação da 

glibencamida no bloqueio de canais Sur1-Trmp4 deve ocorrer no menor tempo 

possível, porque, uma vez abertos, estes canais não são mais bloqueáveis e seu papel 

na formação do edema cerebral, segue inalterado. A formulação oral da glibenclamida 

aparenta ser segura para pacientes pós-HSA, mas deve-se estabelecer um bom 

protocolo de monitorização e correção de hipoglicemia, assim como novos estudos 

podem ser aqui sugeridos para avaliar a formulação oral em comparação à injetável. 

Há necessidade futura de se criar novos estudos que busquem por meio de 

exames de imagem (TC, RM, DTC ou angiografia) documentar o efeito do tratamento 

da glibenclamida nestes pacientes, especialmente, o efeito sobre o edema cerebral 

adjunto ao vasoespasmo. Mediadores inflamatórios, como as metaloproteinases 

(MMP-9), ainda não completamente esclarecidos, podem ser utilizados para 

comprovar o efeito da medicação no organismo. Portanto, novos estudos que ofereçam 

continuidade a esta hipótese são necessários para determinar o uso da glibenclamida 

na prática clínica da HSA aneurismática, assim como também a identificação de 

subgrupos específicos de pacientes que podem eventualmente beneficiar-se desta 

medicação. 
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7 CONCLUSÕES  

 

 

A glibenclamida determinou menos vasoespamo clínico em relação ao grupo 

controle (p=0,038) em uma análise univariada, mas, não seguiu a mesma tendência na 

análise multivariada (p=0,202). Não houve diferença estatística de mRS entre os 

grupos tratamento e controle, tanto no momento da alta, como tardiamente, após 6 

meses de acompanhamento. Os testes neuropsicológicos não demonstraram melhora 

na qualidade de vida dos pacientes tratados com a glibenclamida, em nenhum dos 

domínios neurocognitivos estudados. Não houve impacto da medicação sobre a 

redução de mortalidade. 
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ANEXOS 

Tabela 7 -  Distribuição geral dos pacientes de acordo com o questionário SF-36 

Nome Alocação 
Capacidade 

Funcional 

Limitação por 

aspectos físicos 
Dor 

Estado Geral 

de Saúde 
Vitalidade 

Aspectos 

Sociais 

Limitação por 

Aspectos Emocionais 

Saúde 

Mental 

1 Placebo - - - - - - - - 

2 Glibenclamida - - - - - - - - 

3 Glibenclamida 90 100 84 87 90 100 100 100 

4 Glibenclamida 90 90 62 42 10 75 0 20 

5 Glibenclamida - - - - - - - - 

6 Placebo 80 100 84 72 85 100 100 88 

7 Glibenclamida - - - - - - - - 

8 Glibenclamida 90 100 84 87 90 100 100 100 

9 Placebo 80 0 72 72 50 38 0 48 

10 Placebo 0 0 22 57 15 25 0 4 

11 Glibenclamida 90 100 84 87 90 100 100 100 

12 Placebo 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Glibenclamida 95 100 61 92 90 100 100 96 

14 Glibenclamida 95 50 84 27 90 100 100 92 

15 Placebo 75 25 61 82 95 88 100 76 

16 Placebo 85 100 52 87 70 100 100 88 

17 Glibenclamida 70 25 31 75 75 100 100 96 

18 Glibenclamida - - - - - - - - 

19 Placebo - - - - - - - - 

20 Placebo 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Glibenclamida - - - - - - -  - 

22 Glibenclamida 75 25 61 82 95 88 100 76 

23 Placebo 95 25 62 77 95 100 100 96 

24 Placebo 100 75 62 67 85 62 100 68 

25 Placebo 45 0 31 57 45 75 67 28 

26 Placebo 90 100 84 87 90 100 100 100 

27 Glibenclamida 0 0 62 15 15 25 0 12 

28 Glibenclamida 85 50 100 67 45 88 33 56 

29 Glibenclamida - - - - - - - - 

30 Placebo - - - - - - - - 

31 Placebo 40 25 85 52 33 88 33 62 

32 Placebo 45 0 61 25 45 62 100 64 

33 Glibenclamida ? ? ? 
     

34 Glibenclamida 100 100 100 92 85 100 71 75 

35 Glibenclamida 90 100 84 87 90 100 100 100 

36 Placebo 90 90 62 42 10 75 0 20 

37 Placebo 90 100 84 87 90 100 100 100 

38 Placebo - - - - - - - - 

39 Glibenclamida 85 50 100 67 45 88 33 56 

40 Glibenclamida 85 50 100 67 45 88 80 56 

41 Placebo 90 25 31 30 30 25 0 20 

42 Placebo - - - - - - - - 

43 Glibenclamida 95 100 84 97 90 100 100 80 

44 Placebo 100 100 100 92 85 100 33 52 

45 Glibenclamida 0 0 22 10 15 0 0 24 

46 Glibenclamida - - - - - - - - 

47 Placebo - - - - - - - - 

48 Glibenclamida 0 0 22 10 15 0 0 24 

49 Placebo 100 100 100 92 85 100 33 52 

50 Placebo - - - - - - - - 

51 Glibenclamida 30 0 72 62 55 88 100 72 

52 Glibenclamida - - - - - - - - 

53 Placebo 100 100 100 92 85 100 50 52 

54 Placebo 100 100 100 92 85 100 67 72 

55 Placebo - - - - - - - - 

56 Placebo - - - - - - - - 

57 Glibenclamida - - - - - - - - 

58 Glibenclamida 
        

59 Placebo 100 25 74 42 55 75 33 36 

60 Glibenclamida 85 50 100 67 45 88 33 56 

61* Glibenclamida - - - - - - - - 

62 Placebo 70 0 41 47 85 62 100 80 

63 Placebo - - - - - - - - 

64 Glibenclamida - - - - - - - - 

65 Placebo 
        

66 Glibenclamida 100 100 100 92 85 100 80 70 

67 Placebo - - - - - - - - 

68 Glibenclamida 90 100 84 87 90 100 100 100 

69 Placebo 0 0 30 10 15 0 0 25 

70 Glibenclamida 100 100 100 92 85 100 33 52 

71 Glibenclamida 100 33 25 80 85 100 25 50 

72 Glibenclamida 75 25 50 80 95 90 100 45 

73 Placebo - - - - - - - - 

74 Glibenclamida 0 0 22 57 15 25 0 4 

75 Glibenclamida - - - - - - - - 

76 Placebo 100 25 74 42 55 75 0 36 

77 Placebo 80 100 84 72 85 100 100 88 

78 Glibenclamida - - - - - - - - 

79 Placebo 100 100 100 90 85 100 80 60 

*Paciente removido devido hipoglicemia refratária persistente 
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Tabela 8 -  Distribução geral dos pacientes de acordo com o teste MoCA em seus 

domínios 

 
Nome Alocação  MoCA Total Visuoespacial/ E-ecutiva Nomeação Atenção  Linguagem Abstração Evocação Tardia Orientação 

1 Placebo  - - - - - - - - 

2 Glibenclamida  - - - - - - - - 

3 Glibenclamida  28 normal normal normal normal normal alterado normal 

4 Glibenclamida  24 Alterado normal normal normal normal alterado normal 

5 Glibenclamida  - - - - - - - - 

6 Placebo  29 Normal Normal Normal Normal Normal Alterado Normal 

7 Glibenclamida  - - - - - - - - 

8 Glibenclamida  28 normal normal normal normal normal alterado normal 

9 Placebo  17 Alterado Normal Alterado Alterado Alterado Alterado Alterado 

10 Placebo  18 alterado normal normal normal normal alterado alterado 

11 Glibenclamida  28 normal normal normal normal normal alterado normal 

12 Placebo  0 altrado alterado Alterado Alterado Alterado alterado Alterado 

13 Glibenclamida  25 normal normal alterado normal alterado alterado normal 

14 Glibenclamida  13 Alterado alterado alterado alterado normal alterado alterado 

15 Placebo  26 alterado normal alterado alterado normal alterado normal 

16 Placebo  27 normal normal normal alterado normal alterado normal 

17 Glibenclamida  26 normal normal normal alterado alterado alterado normal 

18 Glibenclamida  - - - - - - - - 

19 Placebo  - - - - - - - - 

20 Placebo  0 Alterado alterado Alterado Alterado Alterado alterado Alterado 

21 Glibenclamida  -  -  -  -  -  -  -  -  

22 Glibenclamida  18 alterado normal normal normal normal alterado alterado 

23 Placebo  24 alterado normal alterado alterado normal alterado normal 

24 Placebo  29 alterado normal  normal normal normal normal normal 

25 Placebo  21 normal normal alterado alterado normal alterado alterado 

26 Placebo  28 normal normal normal normal normal alterado normal 

27 Glibenclamida  8 alterado alterado alterado alterado alterado alterado alterado 

28 Glibenclamida  17 alterado normal alterado alterado alterado alterado alterado 

29 Glibenclamida  -  -  -  -  -  -  -  -  

30 Placebo  - - - - - - - - 

31 Placebo  14 alterado alterado alterado alterado alterado alterado alterado 

32 Placebo  8 alterado alterado alterado alterado alterado alterado alterado 

33 Glibenclamida   - -   -  -    -  - -  

34 Glibenclamida  28 normal normal  normal normal normal  alterado  normal  

35 Glibenclamida  28 normal normal normal normal normal alterado normal 

36 Placebo  26 normal normal normal normal normal alterado normal 

37 Placebo  28 normal normal normal normal normal alterado normal 

38 Placebo                  

39 Glibenclamida  24 alterado normal alterado alterado normal alterado normal 

40 Glibenclamida  24 alterado normal alterado alterado normal alterado normal 

41 Placebo  24 alterado normal alterado alterado normal alterado normal 

42 Placebo                  

43 Glibenclamida  26 normal normal alterado normal normal alterado normal 

44 Placebo  29 normal normal normal normal normal normal normal 

45 Glibenclamida  8 alterado alterado alterado alterado alterado alterado alterado 

46 Glibenclamida  -  -  -  -  -  -  -  -  

47 Placebo  -  -  -  -  -   -  -  - 

48 Glibenclamida  - - - - - - - - 

49 Placebo  29 normal normal normal normal normal normal normal 

50 Placebo                  

51 Glibenclamida  26 normal normal normal normal normal alterado normal 

52 Glibenclamida                  

53 Placebo  29 normal normal normal normal normal normal normal 

54 Placebo  28 normal normal  normal normal normal  alterado  normal  

55 Placebo                  

56 Placebo  -  -  -  -  -  -  -  -  

57 Glibenclamida  -  -  -  -  -  -  -  -  

58 Glibenclamida  - -  -  - -  -  -  -  

59 Placebo  17 alterado normal alterado alterado alterado alterado alterado 

60 Glibenclamida  17 alterado normal alterado alterado alterado alterado alterado 

61* Glibenclamida  -  -   -  -  -  - -   - 

62 Placebo  - - - - - - - - 

63 Placebo   -  -  -  -  -  -  -  - 

64 Glibenclamida   -  - -   - -   -  - -  

65 Placebo  - -   -  -  -  -  -  - 

66 Glibenclamida  17 normal normal alterado normal alterado alterado normal 

67 Placebo  -  -   -  - -  -   -  - 

68 Glibenclamida  28 normal normal normal normal normal alterado normal 

69 Placebo  - - - - - - - - 

70 Glibenclamida  17 normal normal alterado normal alterado alterado normal 

71 Glibenclamida  17 normal normal alterado normal alterado alterado normal 

72 Glibenclamida  25 alterado normal alterado alterado normal alterado normal 

73 Placebo  - - - - - - - - 

74 Glibenclamida  - - - - - - - - 

75 Glibenclamida  -   -  - -  -   - -   - 

76 Placebo  17 alterado normal alterado alterado alterado alterado alterado 

77 Placebo  29 Normal Normal Normal Normal Normal Alterado Normal 

78 Glibenclamida   - -   -  - -  -   -  - 

79 Placebo  17 normal normal alterado normal alterado alterado normal 

*Paciente removido devido hipoglicemia refratária persistente 
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Tabela 9 - Distribuição geral dos pacientes por sua alocação no processo de r2andomização 

Nome Idade Sexo Etnia Alocação 

Hunt 

& 

Hess 

Escala 

modificada 

de Fisher 

Escala 

WFNS 
Aneurismas Local de sangramento Hidrocefalia 

Tratamento 

do 

aneurisma 

Tempo decorrido 

HSA-Medicação 

(dias) 

Vasoespasmo 

Clínico 

mRS 

na 

Alta 

mRS 

após 

6m 

Craniectomia 

Descompressiva 
Hipoglicemia 

1 55 F Branca Placebo IV IV V ACM D.  Cortical, ventrículos laterais, vale 

silviano, cisternas da base 

(bilateralmente) 

Sim Cirurgia 4 − 6 6 Sim − 

2 62 F Parda Glibenclamida IV III IV ACoA Cortical, ventrículos laterais, vale 

silviano, cisternas da base 

(bilateralmente) 

Sim Cirurgia  4 Sim 6 6 − − 

3 21 F Branca Glibenclamida II III III ACoA Fissura interemisférica − Embolização 4 − 2 0 − − 

4 40 F Branca Glibenclamida II III I ACM D Vale silviano bilateral − Cirurgia 3 Sim 1 0 − − 

5 62 M Negra Glibenclamida III IV II ACPI D Cortical, ventrículos laterais, vale 

silviano, cisternas da base 

(bilateralmente) 

Sim Embolização 4 − 5 6 − − 

6 61 M Branco Placebo II III I Blister  Cisternas da base  − Embolização 3 − 1 0 − − 

7 61 F Negra Glibenclamida IV III IV ACoP Cisternas da base  − Cirurgia 2 − 6 6 − − 

8 21 M Pardo Glibenclamida III III III ACM D Vale silviano unilateral e fissura 

interemisférica 

− Cirurgia 4 − 1 1 Sim − 

9 70 M Pardo Placebo III IV II ACoA Vale bilateralmente, fissura 

interhemisférica  

Sim Cirurgia 2 − 3 3 − − 

10 43 F Branco Placebo IV IV IV ACM D Cortical, ventrículos laterais, vale 

silviano, cisternas da base 

(bilateralmente) 

Sim Cirurgia 2 − 4 4 Sim − 

11 48 F Negra Glibenclamida I I I ACA Fissura interemisférica − Embolização  4 − 1 0 − − 

12 52 F Negra Placebo II III I ACoP D Vale silviano unilateral, fissura 

interemisférica, fossa posterior 

− Cirurgia 2 − 5 4 − − 

13 53 F Parda Glibenclamida II III I A. Vertebral Vale silviano unilateral, interemisférica e 

fossa post 

− Embolização  4 − 2 0 − − 

14 46 F Parda Glibenclamida II III I ACM esq. Vale silviano bilateral − Cirurgia 3 − 3 0 − − 

15 56 F Parda Placebo I III I ACM D Vale bilateral e fissura interemisférica  − Cirurgia 4 − 1 1 − − 

16 65 F Branca Placebo IV IV IV ACoP Cisternas da base, VL, vale bilateral  Sim Embolização  2 − 2 0 − − 

17 54 F Branca Glibenclamida II III I ACM Cisternas da base e vale silviano 

unilateral 

− Cirurgia 3 − 3 0 − − 

18 59 M Branca Glibenclamida IV III V ACoA Vale bilateral, interemisférica, cisternas 

da base 

− Cirurgia  3 − 4 6 − − 

continua  
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Tabela 9 - Distribuição geral dos pacientes por sua alocação no processo de randomização (continuação) 

 

Nome Idade Sexo Etnia Alocação 

Hunt 

& 

Hess 

Escala 

modificada 

de Fisher 

Escala 

WFNS 
Aneurismas Local de sangramento Hidrocefalia 

Tratamento 

do 

aneurisma 

Tempo decorrido 

HSA-Medicação 

(dias) 

Vasoespasmo 

Clínico 

mRS 

na 

Alta 

mRS 

após 

6m 

Craniectomia 

Descompressiva 
Hipoglicemia 

19 27 F Negra Placebo IV III IV ACM Cisternas da base, vale unilateral. e 

cortical unilateral 

− Cirurgia 4 sim 4 6 − − 

20 63 F Branca Placebo II I II ACoP Vale silviano unilateral − Cirurgia 4 − 3 3 − − 

21 67 F Parda Glibenclamida II IV II ACM  Cisternas da base, vale unilateral e IV 

ventrículo  

− Cirurgia 4 − 5 6 − − 

22 57 F Branca Glibenclamida II III II ACoP Cisternas da base − Embolização   4 − 2 0 − − 

23 44 F Negra Placebo II I I ACoA Fissura interemisférica − Cirurgia 4 − 2 0 − − 

24 21 M Pardo Placebo II I I Bifurcação de 

ACI 

Cisternas da base − Cirurgia 4 − 1 0 − − 

25 55 F Branca Placebo IV III V ACM bilateral; 

pericalosa 

Vale bilateral; cisternas da base − Cirurgia 1 − 4 4 − − 

26 30a M Branco Placebo III IV III ACoA Vale bilateral e interemisférica  − Cirurgia  3 − 4 0 − − 

27 42 F Branca Glibenclamida IV III IV A vertebral Cisternas da base, vale unilateral − Embolização 4 − 3 3 − − 

28 41 F Parda Glibenclamida III III III ACM, ACoA, 

AOf, A1 D. 

Vale bilateral e fissura interemisférica  sim Cirurgia 4 − 3 2 − − 

29 37 F Pardo Glibenclamida IV IV IV ACM D.  Vale Silviano unilateral − Cirurgia  2 − 3 3 − − 

30 33 F Parda Placebo II IV II ACoA Vale bilateral + fissura interemisférica Sim Cirurgia 4 sim 6 6 − − 

31 54 F Negra Placebo IV IV IV ACoP D. Cisternas da base e vale bilateral; vls Sim Cirurgia  4 − 3 4 − − 

32 60 F Negra Placebo IV II IV Pericalosa D e 

E, ACM 

bilateral 

Fissura interemisférica  − Embolização  3 − 5 2 Sim − 

33 55 F Parda Glibenclamida II IV I ACM M1 D Cisternas da base e vale bilateral; III 

ventrículo 

Sim Cirurgia 3 − 1 1 − − 

34 54 F Negra Glibenclamida II I II ACoP Vale bilateral, cisternas da base e 

interemisférica  

− Embolização  3 − 1 0 − − 

35 57 F Branca Glibenclamida II I I ACoP Vale Silviano unilateral − Cirurgia  4 − 2 0 − − 

36 59 F Negra Placebo II III I Pericalosa Vale bilateral e fissura interemisférica  − Cirurgia 4 − 1 1 − − 

37 33 M Branco Placebo IV IV V ACoA Global + intraventricular  − Embolização  2 − 2 0 − − 

38 59 F Branco Placebo III III III ACM Vale silviano unilateral − Cirurgia 3 − 6 6 Sim − 

continua 
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Tabela 9 - Distribuição geral dos pacientes por sua alocação no processo de randomização (continuação) 

 

Nome Idade Sexo Etnia Alocação 

Hunt 

& 

Hess 

Escala 

modificada 

de Fisher 

Escala 

WFNS 
Aneurismas Local de sangramento Hidrocefalia 

Tratamento 

do 

aneurisma 

Tempo decorrido 

HSA-Medicação 

(dias) 

Vasoespasmo 

Clínico 

mRS 

na 

Alta 

mRS 

após 

6m 

Craniectomia 

Descompressiva 
Hipoglicemia 

39 45 F Branca Glibenclamida III III III ACoA Interemisférico − Embolização 3 − 4 1 − Sim 

40 60 F Negra Glibenclamida IV III IV ACoP e ACM Vale Silviano unilateral sim Cirurgia 4 − 4 0 − Sim 

41 55 F Parda Placebo IV II V AChoA  Cortical unilateral − Cirurgia 4 − 5 1 − − 

42 54 F Parda Placebo IV IV V ACoP Global + intraventricular  − Cirurgia 2 sim 6 6 − − 

43 58 F Branca Glibenclamida IV II V ACoA III ventrículo + vale bilateral e fissura 

interemisférica 

− Embolização 2 − 1 0 − − 

44 39 M Branca Placebo II III II ACoA Interemisférica, vale bilateral e cisterna 

pré-pontina 

− Cirurgia 2 sim 5 1 − − 

45 68 F Parda Glibenclamida I III I ACM Vale Silviano unilateral − Cirurgia 4 − 5 5 Sim − 

46 62 F Parda Glibenclamida IV IV V ACoA Cisternas da base e IV ventrículo  − Embolização  4 − 6 6 − − 

47 61 F Branca Placebo IV III IV ACM bilateral 

e Pericalosa 

Hematoma frontal e. E interemisférica  − Cirurgia 2 − 6 6 − − 

48 63 F Branca Glibenclamida IV IV V ACoA Cisternas da base, vale bilateral IV 

ventrículo  

sim Embolização 1 − 4 5 − − 

49 53 F Branca Placebo II I I ACM Vale Silviano unilateral − Cirurgia 4 − 1 0 − − 

50 63 M Pardo Placebo IV III IV ACoA Vale Silviano unilateral − Cirurgia 4 Sim 5 6 Sim − 

51 57 M Negro Glibenclamida IV IV IV ACoP Cisternas da base e vale bilateralmente + 

VL 

− Embolização 2 − 4 2 − − 

52 52 M Negro Glibenclamida III IV IV AchoA Global, III ventrículo Sim Cirurgia 3 − 6 6 − − 

53 45 M Pardo Placebo II IV I ACI oft. 

bilateral 

Cisternas da base − Embolização 4 − 1 0 − − 

54 61 F Branco Placebo IV IV IV ACoP Global  Sim Embolização  2 − 5 1 − − 

55 63 M Pardo Placebo IV III V ACoP Vale bilateral + cisterna interpeduncular − Embolização  2 − 6 6 − − 

56 65 F Branco Placebo III III III ACM e ACoA Vale silviano bilateral  Sim Cirurgia 3 − 6 6 Sim − 

57 58 F Branco Glibenclamida IV IV V ACoP Global Sim Cirurgia 3 − 6 6 Sim − 

58 69 M Branco Glibenclamida IV IV V Tronco de A. 

Basilar 

Global Sim Embolização  4 − 5 5 − − 

59 46 F Parda Placebo II III II ACI oft. Cisternas da base e vale bilateral  − Embolização  2 Sim 4 2 − − 

60 59 F Branco Glibenclamida III IV IV ACoP e ACM  Vale bilateral, VL e interemisférica Sim Cirurgia 2 Sim 3 1 − − 

continua  
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Tabela 9 - Distribuição geral dos pacientes por sua alocação no processo de randomização (conclusão) 

 

Nome Idade Sexo Etnia Alocação 

Hunt 

& 

Hess 

Escala 

modificada 

de Fisher 

Escala 

WFNS 
Aneurismas Local de sangramento Hidrocefalia 

Tratamento 

do 

aneurisma 

Tempo decorrido 

HSA-Medicação 

(dias) 

Vasoespasmo 

Clínico 

mRS 

na 

Alta 

mRS 

após 

6m 

Craniectomia 

Descompressiva 
Hipoglicemia 

61** 59 F Negra Glibenclamida II III I ACM Global − Cirurgia 2 − 1 1 − Sim 

62 55 F Branca  Placebo II III I ACM e ACoP Vale bilateral e interemisférica  − Cirurgia 4 sim 5 2 − − 

63 63 M Branco Placebo II III I ACoA Vale bilateral + cisternas da base − Cirurgia 3 Sim 6 6 Sim − 

64 66 F Branca Glibenclamida IV III V ACM D. Vale Silviano unilateral − Embolização 3 − 6 6 − − 

65 57 F Branca Placebo IV II IV ACI bifurcação  Cortical + Vale Silviano unilateral + VL Sim Cirurgia 3 − 5 5 − − 

66 52 F Branca Glibenclamida IV IV V Topo Basilar e 

ACM 

Cisternas da base e VL − Embolização 3 − 0 0 − − 

67 50 F Pardo Placebo III III II ACoA + Hipof 

Sup. 

Global, exceto intraventricular  − Cirurgia  4 Sim 6 6 − − 

68 62 F Branca Glibenclamida I I I ACM Vale Silviano unilateral − Cirurgia 2 − 0 0 − − 

69 44 F Branca Placebo III I II ACA e ACM Vale bilateral e interemisférica  − Cirurgia 3 Sim 5 5 − − 

70 40 F Branca Glibenclamida II I I ACM Vale Silviano unilateral − Cirurgia 3 − 0 0 − − 

71 63 F Branca Glibenclamida II III I ACoP e AchoA  Vale silviano bilateral − Cirurgia 4 − 1 1 − − 

72 47 F Branca Glibenclamida IV III V ACoA Vale bilateral e cisternas da base − Embolização  3 − 4 2 Sim − 

73 62 F Branca Placebo IV III V ACop Vale unilateral e cisternas da base − Embolizado 4 sim 6 6 Sim − 

74 68 F Negra Glibenclamida I III I ACI oft. e topo 

de basilar 

Cisternas da base e vale unilateral  − Embolizado 4 − 2 2 − − 

75 52 F Branca Glibenclamida II I II ACM x2, ACA, 

ACoA 

Fissura interemisférica  − Cirurgia 4 Sim 6 6 Sim − 

76 43 M Branco Placebo I II I ACI Vale Silviano unilateral − Embolização  4 − 1 0 − − 

77 58 M Branco Placebo II III I ACoP Vale bilateral  − Cirurgia 3 − 1 0 − − 

78 64 F Branca Glibenclamida III IV III Aneurisma 

Basilar 

Cisternas da base e III ventrículo  Sim Embolização  3 Sim 6 6 − − 

79 50 M Branco Placebo III III II ACoA Interemisférica e vale unilateral − Cirurgia 1 − 1 1 − − 

*ACM: artéria cerebral média; ACoA: artéria comunicante anterior; ACPI: artéria cerebelar póstero-inferior; ACI: artéria carótida interna; ACA: artéria cerebral anterior; ACoP: artéria comunicante posterior; oft: segmento oftálmico; AChoA: artéria oftálmica 

anterior; Hipof sup.: artéria hipofisária superior; VL: ventrículos laterais 

**Protocolo interrompido devido hipoglicemia refratária 
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APÊNDICES 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_____________________________________________________________________ 

 

 

DADOS DA PESQUISA 

 

Título da pesquisa: Glibenclamida na Hemorragia Subaracnóidea Aneurismática: Estudo 

Prospectivo e Randomizado 

Pesquisadores:Eberval Gadelha Figueiredo e Bruno Braga Sisnando da Costa 

Departamento/Instituto: Departamento de Neurologia do HCFMUSP/ Instituto Central do Hospital 

das Clínicas (ICHC) 

 

 Convidamos o senhor(a) para participar desta pesquisa, intitulada de Glibenclamida na 

Hemorragia Subaracnóidea Aneurismática: Estudo Prospectivo e Randomizado, que tem como 

propósito avaliar o papel da medicação Glibenclamida, como um agente capaz de melhorar a evolução 

dos pacientes acometidos por hemorragia intracraniana, fruto de ruptura de aneurisma cerebral. Os 

efeitos benéficos da glibenclamida já têm sido demonstrado em outros estudos, assim como sua eficácia 

e efeitos colaterais são muito bem conhecidos no tratamento do Diabetes Melito, mas estudos dessa 

medicação no âmbito da doença cerebral hemorrágica ainda são poucos. 

  Os objetivos do estudo são avaliar o quanto de resposta positiva pode ser obtido com a 

adminstração de 05mg/dia de glibenclamida por 21 dias, seja por via oral ou sonda nasogástrica, sendo 

iniciados em até 03 dias de um episódio de hemorragia cerebral, como forma de previr ao máximo os 

efeitos deletérios desse sangramento, tanto precoces como tardios (1ª etapa); assim como acompanhar 

o paciente estudado em nível ambulatorial ou hospitalar por até 06 meses, no intuito de avaliar, através 

de escalas de estudo clínico e questionários, sua situação cognitiva e funcional ao término deste período 

(2ª etapa). Faz parte da estratégia de estudo utilizar 02 grupos de observação para posterior análise 

comparativa, sendo que um receberá a medicação glibenclamida e outro receberá um similar, porém 

sem qualquer princípio ativo, o chamado placebo. Cada paciente deverá ser incluído em um destes 

grupos, de maneira aleatória, sem que haja o conhecimento dessa seleção por ambas partes. Os demais 

métodos de tratamento para a doença em questão, como cirurgia, terapia intensiva ou terapia 

endovascular, não serão afetados pelo estudo e deverão ser continuados de maneira independente.  

 Não deverão ser identificados processos que causem desconforto do paciente mediante ao uso 

da medicação de estudo, porém riscos potenciais de efeitos colaterais desconhecidos podem vir a surgir, 

apesar de não serem demonstrados em estudos experimentais atuais. Uma vez identificados quaisquer 

efeitos danosos relacionados objetivamente à droga, a sua administração será imediatamente 

interrompida e as medidas cabíveis serão tomadas tanto em nível ambulatorial quanto hospitalar. Piora 

clínica atribuível à doença de base costuma ser frequente, dados referentes a esta evolução serão 

coletados durante o seguimento e as medidas terapêuticas serão instituídas de acordo com o protocolo 

de atendimento do centro em estudo.  Entre os benefícios esperados para os pacientes estão: uma melhor 

reabilitação neurológica, tanto física como cognitiva, melhora na qualidade de vida e redução da taxa 

de mortalidade. Ainda assim, a ausência de qualquer benefício terapêutico com a droga em questão 

poderá ser a evidência final ao término do estudo.  
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 Após encerrada a pesquisa, ou mesmo que interrompida, os pacientes estudados manterão seu 

acompanhamento no ambulatório de neurocirurgia vascular do HCFMUSP. Os dados obtidos serão 

reunidos e apresentados na forma de artigos científicos para a comunidade nacional e mundial, com a 

preservação total do sigilo de identidade de cada participante.  

 É dada plena garantia de liberdade ao paciente de recusar-se a participar de qualquer etapa ou 

de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer tipo de penalização ou quebra 

de sigilo e privacidade. Não serão implicados nenhum custo financeiro para os participantes, como 

também não haverão ressarcimentos de quaisquer gastos realizados. 

 Em qualquer etapa do estudo, o senhor(a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de dúvidas. Os investigadores são o Prof. Dr Eberval Gadelha Figueiredo 

e Dr Bruno Braga Sisnando da Costa, que podem ser encontrados nos endereços: Rua Doutor Enéas 

Carvalho de Aguiar, Instituto Central do Hospital das Clínicas (ICHC), CEP 05403000, telefone (11) 

2661-7152 e Rua Santa Madalena (consultório), 240, cep 01322020, telefone(s) (11)3284-9467 e 

(11)3284-8742, e-mail neurobraga@hotmail.com, respectivamente. Considerações ou dúvidas sobre a 

ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de 

Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661- 6442 ramais 16, 17, 18, ou (11) 2661-7585; e-mail: 

cappesq.adm@hc.fm.usp.br   

  Eu, ...................................................................................................... fui suficiente informado 

a respeito do estudo "Glibenclamida na Hemorragia Subaracnóidea Aneurismática: Estudo 

Prospectivo e Randomizado" e após discutir sobre as informações acima apresentadas, concordo em 

participar voluntariamente do presente estudo. Ficam claros para mim os objetivos, os procedimentos, 

os riscos, potenciais desconfortos, tal qual os benefícios, desse modo assino este termo de consentimento 

e recebo do pesquisador principal uma via rubricada.  

Assinatura do participante/ representante legal 

........................................................................................................     data __/__/__ 

Assinatura do pesquisador responsável 

........................................................................................................     data__/__/__ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO) 

DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:........................................................................................................................... ............. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO ............................................................................. Nº ........................... APTO: . ................. 

BAIRRO: ..................................................................... CIDADE ................. ............................................ 

CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) .................................................. ................ 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ...................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .......................................................................... ... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □ 

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................. Nº ................. APTO: .......... ................. 

BAIRRO: ................................................................. CIDADE: ............................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)......................  

  

mailto:neurobraga@hotmail.com
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Parecer Consubstanciado do CEP  
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Teste Montreal Cognitive Assessment (MoCA) – Versão Brasileira 
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