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RESUMO 

 

 

Noleto GS. Avaliação neurofisiológica pré e pós-operatória em pacientes 
submetidos à cranioplastia [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2021. 
 
Introdução: A craniectomia descompressiva (CD) é um procedimento que 
salva vidas. Muitas vezes, o acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi) ou 
o traumatismo cranioencefálico (TCE) causam edema cerebral significativo e 
aumento da pressão intracraniana, que podem ser tratados com a CD. No 
entanto, esta pode causar anormalidades cosméticas e funcionais. A 
cranioplastia pode melhorar as disfunções neurológicas nesses pacientes 
paralelamente à melhora no fluxo sanguíneo cerebral, achado que não explica 
toda a fenomenologia envolvida. Não há dados sobre a integridade e a 
funcionalidade dos circuitos corticais e das vias de projeção somatossensoriais. 
Objetivos: Avaliar a excitabilidade cortical e os potenciais evocados 
somatossensitivos (PESS) antes da cranioplastia e após esta e sua correlação 
com os desfechos clínicos e neuropsicológicos; quantificar as alterações 
morfométricas e de radiodensidade encefálicas. Métodos: Coorte prospectiva 
incluindo pacientes vítimas de AVEi ou de TCE resultando em edema cerebral 
significativo com indicação de craniectomia descompressiva. Os pacientes 
foram avaliados antes e 6 meses após a cranioplastia em termos de: 
excitabilidade cortical (inibição intracortical de intervalo curto – IICIC) com a 
técnica de estimulação magnética transcraniana (EMT); tempo de condução 
central com a técnica de potencial evocado somatossensitivo (PESS); 
habilidades visuoconstrutivas usando o Teste dos Cubos e as Figuras 
Complexas de Rey-Osterrieth; dependência funcional com o índice de Barthel e 
a escala de Rankin modificada e achados morfométricos por meio da 
tomografia computadorizada de crânio. Foram registrados dados demográficos, 
neurológicos e neuropsicológicos. Resultados: Foram avaliados 37 pacientes. 
Após a cranioplastia, houve melhora da funcionalidade de acordo com o índice 
Barthel (p = 0,013) e do desempenho neuropsicológico de acordo com o Teste 
dos Cubos (p = 0,010) e as Figuras Complexas de Rey-Osterrieth (p = 0,035). 
Achados semelhantes foram observados no subgrupo de pacientes com TCE. 
Os parâmetros neurofisiológicos da IICIC e o tempo de condução central não 
mudaram significativamente (p > 0,05), embora a IICIC tenha se aproximado 
dos valores normais. Foram observados aumento da espessura do lobo frontal 
ipsilateral à falha óssea (p = 0,019), redução do desvio das estruturas da linha 
média (p = 0,011) e maior evidência dos sulcos corticais (p = 0,031). 
Discussão: Este é o primeiro estudo que mostra diferenças nos circuitos 
corticais e nas vias de projeção somatossensoriais, evidenciando tendência de 
redução da inibição intracortical. Houve melhora significativa dos escores 
visuoconstrutivos, da arquitetura do parênquima encefálico como aumento da 
espessura do lobo fontal, diminuição do desvio da linha média e do efeito 
compressivo sobre as estruturas corticais. Este estudo forneceu dados 



 

 

adicionais para o conhecimento da fisiopatologia da recuperação neurológica 
após a cranioplastia. No futuro, esses achados podem ser incorporados aos 
fatores prognósticos para definir o potencial de recuperação neurológica 
induzida pela cranioplastia. Conclusão: Após a reconstrução craniana, houve 
uma tendência à normalização da IICIC e uma importante melhora dos escores 
visuoconstrutivos, da funcionalidade e da arquitetura parênquima encefálico. 
Os achados sugerem que a reconstrução craniana pode melhorar a 
recuperação neurofisiológica de modo semelhante à observada nos estudos 
cerebrovasculares. 
 
Descritores: Craniectomia descompressiva; Estimulação magnética 
transcraniana; Excitabilidade cortical; Potenciais evocados; Neurofisiologia; 
Tomografia. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Noleto GS. Pre and postoperative neurophysiological evaluation in patients 
treated with cranioplasty [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2021. 
 
Introduction: Decompressive craniectomy (DC) is a life-saving procedure. Very 
often malignant stroke or traumatic brain injury (TBI) causes significant edema 
and an increase of intracranial pressure that can be treated with DC. However, 
craniectomy may cause cosmetic and functional abnormalities. Cranioplasty 
may improve neurological dysfunctions in these patients and in their cerebral 
blood flow, a finding that does not explain all the phenomenology involved. 
There are no data about the integrity and the functionality of the cortical circuits 
and somatosensorial central nervous system pathways. Objectives: To 
evaluate cortical excitability and somatosensory evoked potential (SEP) findings 
before and after cranioplasty and its correlation with clinical and 
neuropsychological outcomes; to quantify brain morphometric and radiodensity 
changes. Methods: A prospective cohort was carried out including patients 
suffering from massive middle cerebral artery stroke or TBI resulting in brain 
edema that required DC. The patients were evaluated before and 6 months 
after cranioplasty in terms of cortical excitability (short-interval intracortical 
inhibition – SICI) with transcranial magnetic stimulation (TMS) technique; time 
of central conduction with somatosensory evoked potential (SEP) technique; 
visuoconstructive abilities using Rey-Osterrieth Complex Figures and Cube's 
Test; physical dependence and daily life activities scored by the Barthel index 
and the modified Rankin scale; morphological findings on brain CT scan. 
Demographic, neurological, and neuropsychological data were recorded. 
Results: Thirty-seven patients were evaluated. After cranioplasty, there was an 
improvement of the functionality according to the Barthel index (p = 0,013) and 
of the neuropsychological performance according to the Cube Test (p = 0.010) 
and the Rey-Osterrieth Complex Figures (p = 0.035). Similar findings were 
observed in the TBI subgroup of patients. The neurophysiological parameters of 
SICI and central conduction time did not change significantly (p > 0.05), 
although SICI approached normal values. There was an increase of frontal lobe 
thickness ipsilateral to the cranial reconstruction (p = 0.019), a decrease in 
midline brain shift (p = 0.011), and greater evidence of the cortical sulci            
(p = 0.031). Discussion: This is the first study showing differences in cortical 
networks and somatosensorial projection functionality. There was a trend 
towards reduction of intracortical inhibition. There was significant improvement 
of visuoconstructive scores and brain parenchyma architecture, such as 
increased frontal lobe thickness, reduction of midline structures shift, and a 
lesser compressive effect on cortical structures. This study provides additional 
data to understand the pathophysiology of neurological recovery after 
cranioplasty. In the future, these findings may be incorporated into prognostic 
factors and help delineate the degree of possible neurological improvement 



 

 

induced by cranioplasty. Conclusion: After cranial reconstruction, there was a 
tendency for SICI to become normal and an important improvement of visual-
constructive scores, physical functionality, and brain parenchymal architecture. 
These findings suggest that cranioplasty may improve neurophysiological 
recovery in a similar way to that observed in cerebrovascular studies. 
 
Descriptors: Decompressive craniectomy; Transcranial magnetic stimulation; 
Cortical excitability; Evoked potentials; Neurophysiology; Tomography. 
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A craniotomia descompressiva (CD) é um procedimento cirúrgico para 

tratar elevações da pressão intracraniana (PIC) geralmente decorrentes de 

edema encefálico em uma grande variedade de doenças. Em 1905, Cushing 

realizou a CD para controlar o aumento da PIC devido ao efeito expansivo de 

tumores intracranianos.1 Desde então, este procedimento tem sido descrito 

como alternativa terapêutica para doentes que sofram traumatismo craniano 

grave com edema cerebral, para hematomas subdurais ou intracerebrais, 

edema encefálico secundário ao vasoespasmo desencadeado pela hemorragia 

subaracnoide, infarto cerebelar ou infarto cerebral extenso supratentorial e 

edema decorrente da trombose venosa cerebral. Atualmente, existe uma 

grande atenção ao uso da CD para os casos de infarto cerebral extenso com 

boa resposta quando indicado de maneira adequada.2-4 

O diâmetro da craniectomia deve ser amplo o suficiente5 para prevenir a 

herniação de tecido encefálico e sua compressão contra as bordas da falha 

óssea, condição que pode gerar dano adicional e comprometer o fluxo 

venoso.6-9 A remoção do retalho ósseo deixa o tecido nervoso em sofrimento 

protegido da compressão adicional exercida pela calota craniana. Entretanto, 

instala-se uma condição de compressão encefálica pela pressão atmosférica 

(PATM). Inicialmente, a PIC contrabalanceia a ação da PATM e possibilita que 

o tecido encefálico se acomode por meio do espaço da craniectomia. Em 1968, 

Langfitt provou essa influência da PATM no tecido encefálico e observou que a 

pressão do líquido cefalorraquidiano (LCR) lombar estava elevada em doentes 

submetidos à CD e que a pressão se reduzia após a cranioplastia, achado que 

revelava a transmissão da PATM para o tecido encefálico.10 Após a abertura da 

calota craniana, um conjunto de forças contrapõem-se entre si, as forças intra e 

extracranianas. A PATM somada ao peso de fluidos acumulados no espaço 

subgaleal e ao peso do próprio retalho cutâneo compõem as forças de pressão 

extracranianas. A composição das forças de pressão intracranianas é mais 
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complexa e destaca a importância da pressão exercida pelo LCR, perfusão 

vascular, força gravitacional e complacência do parênquima encefálico.4,11 

Após a CD, ocorre, inicialmente, equivalência entre essas duas forças. 

Com o passar do tempo, ocorre o predomínio das forças extracranianas e 

prejuízo do fluxo sanguíneo e do retorno venoso encefálicos, além de 

comprometimento do fluxo liquórico.4 Defeitos cranianos muito amplos que 

causam tração do seio sagital superior comprometem o retorno venoso e, 

também, a reabsorção do LCR, mecanismo que contribui para elevar a PIC. 

Stula.12 avaliou a PIC quatro dias antes e depois da cranioplastia de doze 

pacientes craniectomizados (> 100cm²) e detectaram aumento da pressão em 

mais da metade dos doentes com falha óssea, justamente os que 

apresentaram melhora  funcional mais significativa após a cranioplastia. 

Doentes submetidos à CD com grandes defeitos ósseos tardiamente 

sofrerão influência de alterações funcionais e comprometimento neurológico 

descritos como “Síndrome da Falha Óssea” (“Síndrome do Trefinado”) ou 

“Sinking Skin Flap Syndrome” (SSFS). Essas duas entidades aparentemente 

constituem parte do mesmo espectro dos sintomas descritos inicialmente por 

Grante Norcross. em 1939,13 como cefaleia, tontura, alterações do 

comportamento e do humor, crises convulsivas e fatigabilidade. Ulteriormente, 

Yamaura e Makino (1977)14 observaram que, além dessas alterações, pode 

ocorrer piora do déficit motor prévio à CD, que pode se recuperar em até 30% 

dos casos após a cranioplastia. 

De modo geral a cranioplastia é indicada com finalidade cosmética e de 

proteção das estruturas encefálicas.15 Pequenos defeitos ósseos da calota 

craniana são assintomáticos do ponto de vista neurológico, de modo que a 

cranioplastia teria finalidade predominantemente estética, principalmente 

quando realizada em áreas expostas como a região frontal. 

O propósito da cranioplastia em doentes com falhas ósseas amplas 

fundamenta-se na melhora dos parâmetros metabólicos e hemodinâmicos. 

Tanto a PATM como as alterações do Fluxo Sanguíneo Cerebral (FSC), da 

dinâmica liquórica e do retorno venoso estão implicadas nas anormalidades 

funcionais que podem ser revertidas após a cranioplastia.16 
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A avaliação da hemodinâmica encefálica após cranioplastia pode ser 

realizada de diversos métodos,17-20 como a ressonância magnética (RM) com 

estudo de perfusão e a tomografia computadorizada (TC) com emissão de 

pósitrons, que demonstrou melhora da perfusão e do metabolismo encefálicos 

relacionados à evolução do quadro clínico dos doentes após a cranioplastia.21 

A TC perfusão é um exame acessível, prático e rápido que possibilita avaliar 

alterações na hemodinâmica encefálica e correlacioná-las com as alterações 

neurológicas de modo objetivo e quantitativo.16,20,22 

Não há estudos prospectivos correlacionando a evolução cognitiva e as 

funções neuropsicológicas com alterações de excitabilidade cortical por meio 

da estimulação magnética transcraniana (EMT) ou com a duração da condução 

central por meio do exame de potencial evocado somatossensitivo (PESS). 

Foram descritas alterações funcionais após a realização da cranioplastia, 

contudo não há esclarecimentos sobre os mecanismos destas. Mudanças nas 

condições neurofisiológicas podem justificar as modificações funcionais, 

entretanto ainda não foram estabelecidas correlações entre ambos os aspectos 

neste grupo de doentes. 

Assim, a identificação das melhoras cognitivas e neuropsicológicas 

possivelmente associadas à cranioplastia e dos dados neurofisiológicos 

correspondentes pode contribuir para o esclarecimento da etiopatogenia dos 

sinais e sintomas observados em doentes submetidos à CD, justificando a 

recuperação funcional e a plasticidade encefálica  nesses doentes. 
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2.1 Objetivo primário 

 

Avaliar a excitabilidade cortical com o uso da estimulação magnética 

transcraniana (EMT) e a duração da condução central por meio do potencial 

evocado somatossensitivo (PESS) antes e após 6 meses da cranioplastia e 

correlacioná-los com os achados das avaliações cognitivas e visuoconstrutivas 

dos pacientes. 

 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

Avaliar antes e após a cranioplastia: 

 

– A capacidade para executar as atividades diárias com o índice de 

Barthel; 

– O grau de independência funcional por meio da escala de Rankin 

modificada (mRs);  

– A arquitetura e as características morfométricas do parênquima 

encefálico e correlacionar com a modificações funcionais. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Realizou-se uma busca de artigos publicados nos últimos vinte anos na 

base de dados “Medline”. Utilizamos estratégias de busca avançadas, usando 

os termos cranioplasty, decompressive craniectomy, neurophysiology, cortical 

excitability, tomography; a estes artigos somaram-se outros relacionados, seja 

por sua importância histórica seja por conterem informações relevantes a 

serem pontuadas. 

 

 

3.1 Craniectomia descompressiva 

 

Há evidências de que, desde a Pré- História , ou seja, há mais de 6000 

anos, são realizadas intervenções no crânio com procedimentos de trepanação 

ou craniotomia. A criação de um orifício ou área para escoamento dos “maus 

espíritos” para tratar doenças de causa externa foi utilizada durante alguns 

milênios e o é em algumas culturas, sem a intenção de se reduzir a pressão 

intracraniana (PIC).23,24 Hipócrates, Galeno e Al-Zahrawi foram figuras 

clássicas que realizaram procedimentos neurocirúrgicos e contribuíram para o 

desenvolvimento de equipamentos que permitiam abrir o crânio sem lesar a 

dura-máter.25 

Emil T. Kocher (1901) descreveu a técnica da craniectomia 

descompressiva (CD) e sua eficácia na redução da PIC. Após quatro anos, 

Harvey Cushing relatou o caso de um doente submetido à craniectomia 

subtemporal bilateral para reduzir a PIC de um doente com tumor intracraniano 

não ressecável.1,26 

Ao longo do tempo, as indicações da CD ampliaram-se. Passou a ser 

indicada para tratar doentes com: TCE associado a edema hemisférico com ou 

sem lesões hemorrágicas, acidente vascular encefálico isquêmico extenso, 

trombose venosa cerebral, hemorragia subaracnoide espontânea, dentre 

outros.27 
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Apesar do reconhecimento da eficácia da craniectomia descompressiva 

na redução da PIC, as repercussões funcionais do procedimento em muitos 

pacientes continuam sendo motivo de discussão. 

Há evidências de que a CD reduz a morbimortalidade nesses doentes.28-31 

A eficácia da CD frontotemporoparietal bilateral foi questionada em estudo 

randomizado, o qual revelou que, a despeito da redução da PIC e da duração 

da necessidade de assistência em unidade de terapia intensiva (UTI), após 6 

meses, os resultados funcionais (escala de resultados de Glasgow) foram 

inferiores em relação aos observados em doentes submetidos ao tratamento 

padrão (p = 0,03), sendo a mortalidade, neste período, similar (19% e 18 %, 

respectivamente).32 

De acordo com outro estudo randomizado (RESCUEicp) em que se 

comparou a CD uni ou bilateral com o tratamento padrão da hipertensão 

intracraniana (HIC) refratária em doentes que sofreram TCE, concluiu-se que a 

CD reduziu a mortalidade (26,9% vs. 48,9 %) e proporcionou resultado 

funcional favorável, definido por escores da escala de resultados de Glasgow 

iguais a 4 ou superiores (42,8 % vs. 34,6%). Apesar das críticas sobre a 

metodologia do estudo, concluiu-se que a CD melhorou a sobrevida tanto 

dependente quanto independente.33 

No contexto pediátrico, a CD precoce revelou-se eficaz em relação à 

morbidade e à mortalidade.34 

A CD pode ser benéfica quanto à redução da mortalidade e melhora da 

recuperação funcional dos doentes que sofrem acidente vascular encefálico 

isquêmico (AVEi) no território da artéria cerebral média e apresentam 

evidências clínicas e tomográficas de HIC35-38, principalmente quando indicada 

em até 48 horas após sua instalação e em doentes com menos de 45 

anos.35,36,37 

Diferentes variedades técnicas de CD uni ou bilaterais foram descritas, 

com dimensões variadas e sob parâmetros e perspectivas distintos, geralmente 

com o objetivo de proporcionar ampla exposição frontotemporoparietal.2 A 

técnica de exposição da CD em doentes submetidos à descompressão bilateral 

varia; uma ponte óssea sobre o seio sagital superior pode ou não ser 

preservada.11 



3 Revisão da Literatura  10 

 

Além das técnicas convencionais, há descrições de procedimentos em 

que não se remove o enxerto ósseo de seu local, mas se faz uma fixação 

parcial, de modo a possibilitar a expansão do tecido encefálico, contemplando 

a prevenção da herniação do encéfalo por meio da falha óssea e das 

complicações decorrentes da ausência da calota craniana.39-44 

Outra técnica proposta é a de craniotomia osteoplástica, que consiste em 

manter o retalho ósseo sustentado com suturas intercaladas no músculo 

temporal sem fixação do crânio,45 indicada quando não há demasiada 

tumefação do tecido encefálico observada durante a cirurgia. 

Apesar do racional teórico, estas modalidades de CD in situ carecem de 

avaliações sistemáticas.46 

O enxerto ósseo pode ser preservado alojando-o em compartimentos de 

laboratórios de criopreservação ou no tecido celular subcutâneo da parede 

lateral ou inferior do abdome47,48 ou do crânio49, técnica descrita em 1920.50 

A criopreservação é realizada em temperaturas inferiores a -50ºC e 

acompanhada da coleta de material para cultura de fungos e bactérias.51-53 

 

 

3.2 Cranioplastia: aspectos históricos e funcionais 

 

De acordo com Rifkinson-Mann., os relatos de reparo das falhas ósseas 

cranianas datam dos primórdios da História, período em que se utilizavam 

dispositivos metálicos. Os incas já realizavam procedimentos no crânio humano 

em seus cultos religiosos desde 3000 anos a.C.54,55 Procedimentos para a 

indução de granulação nas feridas do escalpo e do crânio visando a restaurar o 

tecido ósseo teriam sido propostos por Hipócrates e Galeno. 

Em 1505, na época do Império Turco Otomano, Ibrahim bin Abdullah 

descreveu procedimentos de cranioplastia com enxertos ósseos provenientes 

de cães pastores e cabras56, em seu livro “Alâim-i Cerrâhîn”, sendo seu 

trabalho possivelmente o primeiro relato descrito da técnica. 

De acordo com Acidumane Belen., Fallopius e Petronius, em meados do 

século XVI,  descreveram um procedimento visando à reconstrução craniana 

com placas de ouro.56 Apesar do posicionamento da Igreja no século XVII, em 
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Amsterdã, Job Janszoon Meekeren descreveu o procedimento de cranioplastia 

com xenoenxerto ósseo de cão, que impulsionou o desenvolvimento das 

técnicas de cranioplastia.13,56,57 

De acordo com Ford (1937)1, Apud Ng D e Dan NG (1997), a concha do 

coco foi usada para proteção do encéfalo na Melanésia, Nova Bretanha.58 

Com a propagação das guerras e, por conseguinte, dos ferimentos 

cranianos, o número de cranioplastias aumentou nos séculos XIX e XX. 

Materiais como metais, tecido ósseo, gordura, polímeros de cálcio, de carbono 

e placas de celulose foram empregados por vários autores.13 

Em 1859, OLlier2, Apud Grant FC (1939) e Flanigan et al. (2014), 

desenvolveu a transferência de enxertos ósseos entre animais.13,59 Em 1873, 

Macewen desenvolveu procedimentos de desbridamento ósseo e reconstrução 

de fratura com os próprios fragmentos.60 Em 1890, Muller e Konig3,4, Apud 

Flanigan et al. (2014) descreveram a técnica de reparo com a tábua externa do 

crânio aderida ao pericrânio, o método de Muller-Konig, que se revelou eficaz 

para tratar pequenos defeitos cranianos.59 Booth e Curtis (1893), descreveram 

a reconstrução da falha óssea craniana com placa de alumínio, visando a 

prevenir a elevada ocorrência de infecção com o uso de placas de celulose.61 

Ao final da década de 1910, Sohr5, Apud Grant FC (1939), aprimorou o 

método de Muller e realizou enxertos de tábua óssea externa livres de 

pericrânio.13 

Enxertos de tíbia com periósteo intacto foram utilizados, em 1920, por 

Delageniere6, Apud Grant FC (1939).13 

Várias técnicas baseadas no uso de fragmentos ósseos para enxertia no 

crânio foram descritas na década de 1920: esterno, escápula, cartilagem, 

costelas, fragmentos ósseos de cadáveres, etc. A técnica mais disseminada 

era a que usava enxerto ósseo autólogo da tábua externa da calota craniana. 

 
1 Ford E. Trephining in Melanesia. Med J Aust. 1937;2:471-7. 
2 Ollier L. De la production artificielle des os au moyen de la transplantation de perioste et des 

greffes osseuses. Gaz Med Paris. 1859;30:226. 
3 Müller P. Deckung von schädeldefekten aus dem sternum. Zentralbl Chir. 1915;23:409-10. 
4 König F. Der knöcherne ersatz großer schädeldefekte. Central Chir. 1890;27:497-501. 
5 Sohr 0. Zur Frage der Schadelplastik. Beitr Z Klin Chir. 1907;55:465. 
6 Delageniere H. A General Method of Repairing Loss of Bony Substance and of Reconstructing 

Bones by Osteoperiosteal Grafts Taken from the Tibia. Surg Gynec Obstet. 1920;30:441. 
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O advento da II Guerra Mundial impulsionou o desenvolvimento de 

matérias-primas para cranioplastia. Na década de 1940, foi desenvolvido o 

Vitalium (liga de cobalto + crômio + molibdênio) e, apesar dos bons resultados 

iniciais, seu uso foi descontinuado devido à dificuldade de sua moldagem e 

necessidade de dois momentos cirúrgicos para confeccionar a 

cranioplastia.57,62-101 Placas metálicas à base de tantalum foram também 

desenvolvidas nessa época pós-guerra, com baixa reatividade biológica e 

possibilidade de remodelagem intraoperatória, sem perda de resistência.63 

Entretanto apresentava custo elevado, aquisição difícil e interferência nos 

exames de imagem, o que levou à restrição de seu uso na década de 80. 

Os polímeros de acrílico (metilmetacrilato), materiais de baixo custo, 

passaram a ser usados pela primeira vez em meados de 1940.64 

Na década de 1960, Simpson utilizou próteses de titânio, material mais 

resistente que o acrílico, maleável, com baixa taxa de infecção e adequado 

efeito cosmético, para cranioplastia em sete doentes. Entretanto, seu custo 

elevado e a geração de artefatos nos exames de imagem limitaram seu 

uso.64,65 

A hidroxiapatita é também utilizada isolada ou associadamente à malha 

de titânio nas cranioplastias, pois não gera inflamação, apresenta satisfatória 

plasticidade na moldagem dos contornos e proporciona efeito cosmético 

satisfatório, mas é sujeita à fragmentação, a não integração ao tecido ósseo e 

a elevadas taxas de infecção.64 

Desde o final dos anos 1990, vem ocorrendo a evolução dos materiais 

para cranioplastia e o desenvolvimento das técnicas de computação gráfica 

tridimensional, que possibilitaram a confecção de próteses pré-moldadas, 

individualizadas para cada doente, proporcionando melhora dos resultados 

cosméticos, redução da duração das cirurgias e da taxa de infecção.66-70 

 

 

3.3 Sintomas e sinais relacionados à falha óssea craniana 

 

O comprometimento da qualidade de vida decorrente da falha óssea 

craniana não se deve apenas ao prejuízo cosmético e ao consequente estigma 
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social associado, mas também ao comprometimento da funcionalidade e às 

anormalidades neurológicas, que depreciam a qualidade de vida destes 

doentes. 

Os sintomas da Síndrome do Trefinado (ST) ou da ausência do osso 

craniano são expressos como cefaleia, zumbido, sonolência, tontura, 

fatigabilidade, desconforto na incisão, sensação de medo e insegurança, 

intolerância aos movimentos, depressão, síndrome epiléptica, etc. 

Estudos publicados na primeira metade do século XX evidenciaram essas 

implicações, sugeriram que poderia haver melhora neurológica13,61,71 e 

aventaram hipóteses que justificariam a evolução funcional após a correção da 

falha óssea, sem manipulação direta do cérebro.72 

Foi descrita a síndrome do retalho deprimido ou “syndrome of the sinking 

skin flap” para caracterizar tais anormalidades, ressaltando que havia melhora 

mais significativa nos doentes com afundamento do retalho cutâneo em relação 

aos demais.17-19 De fato, a síndrome do trefinado ou síndrome do retalho 

deprimido compõe o mesmo espectro. 

A disseminação da técnica da craniotomia descompressiva, a partir da 

segunda metade do século XX, para tratar anormalidades relacionadas ao 

aumento da pressão intracraniana nas afecções vasculares encefálicas e no 

TCE, resultou em elevação do número de doentes com falha óssea craniana.73 

Concomitantemente, a depressão progressiva do tegumento que cobre a 

falha óssea craniana, o déficit de força contralateral, as evidências da relação 

entre o desvio das estruturas da linha média e o aumento da pressão liquórica 

na posição supina em decorrência da pressão atmosférica, além do aumento 

do fluxo sanguíneo encefálico regional que ocorre após a cranioplastia, 

passaram a ser investigados.74,75 

Yamaurae Makino (1977) atribuíram a depressão do retalho cutâneo com 

consequente compressão do tecido encefálico, a alteração da dinâmica 

liquórica e a disfunção cortical como causas dos déficits neurológicos após a 

CD.14,75 
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3.4 Estimulação magnética transcraniana e avaliação da excitabilidade 

cortical 

 

A estimulação magnética transcraniana (EMT) possibilita avaliar a 

atividade do córtex cerebral de modo não invasivo e em tempo real, e fornecer 

informações indiretas sobre os circuitos interneuronais e intracorticais.76-79 

De acordo com o princípio de Faraday, a passagem de corrente elétrica 

em uma bobina gera campo magnético, que induz diferença de potencial no 

córtex cerebral alocado a poucos centímetros de distância, mecanismo que 

evoca despolarização neuronial.80-82 

A EMT não repetitiva é técnica utilizada especialmente em estudos 

neurofisiológicos. A sua aplicação sobre a região do córtex motor primário 

induz contração muscular que pode ser registrada com o exame de 

eletroneuromiografia.80-85 A amplitude da resposta motora obtida, ou potencial 

evocado motor, e a duração entre a aplicação do estímulo e a obtenção da 

resposta são parâmetros utilizados para mensurar a excitabilidade cortical. 

Cerca de 25 medidas diferentes foram descritas para avaliar a excitabilidade 

cortical em alvos musculares distintos.86-90 As variáveis da excitabilidade 

cortical mais utilizadas são o limiar motor de repouso (LMR), o potencial 

evocado motor (PEM) e a respectiva curva de recrutamento, a inibição 

intracortical de intervalo curto (IICIC) e a facilitação intracortical (FIC).80-90 

Utiliza-se a EMT com pulso único ou isolado para estimar as medidas do 

LMR e do PEM. Para avaliar a IICIC e a FIC, utiliza-se a EMT com pulsos 

pareados. 

Quando a EMT com pulso único é aplicada sobre a região do córtex motor 

com uma intensidade de estímulo apropriada (120% ou 140% do LMR), podem 

ser registrados potenciais evocados motores nos músculos das extremidades 

contralaterais. 

O LMR é a menor intensidade do estímulo aplicado que desencadeia um 

PEM com amplitude pico a pico superior a 50 microvolts em, pelo menos, 50% 

das tentativas em músculos-alvo em repouso.79,80,82,91 É possível que reflita a 

excitabilidade dos neurônios corticoespinais e dos interneurônios do córtex 

motor, bem como, a excitabilidade dos neurônios da medula espinal, da junção 
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neuromuscular e dos músculos. Adicionalmente, o LMR relaciona-se à 

atividade dos estímulos neurais nas células piramidais e à eficácia da cadeia 

sináptica do neurônio pré-sináptico cortical até os músculos.91 

Utilizando-se estímulos a 120% do LMR, gera-se uma amplitude de 

resposta que corresponde ao PEM; a média de quatro valores do PEM obtidos 

a 120% do LMR é utilizada para análise. O mesmo procedimento é utilizado 

para o valor do PEM a 140% do LMR.87 

A amplitude do PEM reflete a excitabilidade do córtex motor, a integridade 

do trato corticoespinal e das raízes nervosas e a condução ao longo da via 

motora periférica até os músculos.91 A IICIC é calculada com a aplicação da 

EMT de pulsos pareados com intervalos de 02 e 04 ms entre os estímulos 

condicionantes e testes. O estímulo condicionante é aplicado a 80% do LMR e 

o teste, a 120% do LMR. Para se avaliar a FIC, procede-se do mesmo modo, 

mas os intervalos são de 10 e 15 ms. O valor geral da IICIC é calculado 

avaliando-se a média dos valores a 02 e a 04 ms e o da FIC, com a média a 10 

e 15 ms. Os valores médios são divididos pela média dos PEMs a 120% do 

LMR.87,88,92 

A IICIC depende de um sistema interneuronal do córtex motor de baixo 

limiar decorrente da interação de um sistema inibitório potente e facilitatório 

fraco. Possivelmente, atua bloqueando os programas motores inadequados e 

facilitando aqueles com propósitos funcionais; não é influenciada por 

bloqueadores de canais iônicos e é potencializado por agonistas GABAA, 

antiglutamatérgicos e antidopaminérgicos.89,92-97 

Vias glutamatérgicas e gabaérgicas estão envolvidas nos mecanismos de 

facilitação e inibição intracortical, respectivamente. O desequilíbrio entre 

neurotransmissores parece relacionar-se à plasticidade mal-adaptativa.78,93,98 

A avaliação neurofisiológica com EMT revelou que ocorrem alterações na 

excitabilidade cortical na fase aguda nos doentes que sofreram acidente 

vascular encefálico e TCE.98,99 

Pouco se sabe sobre o comportamento das redes neuroniais intracorticais 

e da excitabilidade cortical de doentes com falhas ósseas cranianas e após a 

cranioplastia. 
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3.5 Potencial evocado somatossensitivo e avaliação do tempo de 

condução central 

 

Os potenciais evocados somatossensitivos são definidos como repostas 

evocadas tanto no sistema nervoso periférico quanto no central, 

desencadeadas por estímulos no sistema somatossensitivo. Na clínica, é 

utilizado o estímulo elétrico, uma vez que desencadeia salvas de potenciais de 

ação razoavelmente síncronas e é mais facilmente controlado.100,101 

Para obtenção dos potenciais de ação nos membros superiores e nos 

membros inferiores é feita mais frequentemente estimulação nos nervos 

medianos e tibiais posteriores, respectivamente. Os estímulos são conduzidos  

por meio dos cordões posteriores da medula, atingindo tálamo, radiações 

tálamo-corticais e as áreas somatossensoriais do córtex cerebral contralateral. 

Cada componente (potencial de ação registrado) se relaciona a um ponto da 

via.102,103 

Quando o nervo mediano é estimulado, um eletrodo colocado na região 

supraclavicular ipsilateral ao nervo estimulado, registra um componente 

conhecido como N9 ou potencial do ponto de Erb, que corresponde ao 

potencial de ação gerado no plexo braquial. São registrados também N13, que 

reflete a função das conexões medulares locais no nível de entrada do impulso 

elétrico na medula, o P14 que se relaciona à passagem da salva de potenciais  

de ação pelo lemnisco medial. A presença de N20 sugere integridade funcional 

das radiações tálamo-corticais, que conduzem o impulso elétrico à área 3b 

contralateral. A diferença entre N20 e N9 corresponde ao tempo de condução 

central ou duração da condução do potencial de ação no sistema nervo 

central.100 
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4  MÉTODOS 

 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

Realizou-se estudo observacional, exploratório, unicêntrico, analítico no 

modo de coorte prospectiva na Divisão de Clínica Neurocirúrgica do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (IPq-HCFMUSP). 

Os doentes foram recrutados no período compreendido entre fevereiro de 

2015 e dezembro de 2016, e foram acompanhados durante 6 meses nas 

avaliações pós-operatórias, o que totalizou 28 meses para a coleta de dados. 

As informações foram coletadas no momento da internação e 6 meses após a 

cranioplastia (avaliação clínica, neuropsicológica, EMT, PESS e tomografia 

computadorizada do crânio).  

 

 

4.2 Seleção dos participantes 

 

O processo de alocação consistiu na divulgação junto aos membros da 

Equipe de Emergência da Divisão de Clínica Neurocirúrgica do HCFMUSP. Os 

doentes foram encaminhados ao Ambulatório da Neurocirurgia dos Envoltórios 

do HCFMUSP. Os pesquisadores receberam explicações sobre o propósito do 

projeto, a metodologia da pesquisa e os critérios de elegibilidade. Os doentes 

triados foram identificados com um número único antes de qualquer 

procedimento ser realizado. Este número foi utilizado para identificá-los ao 

longo do estudo, de modo a manter suas informações em sigilo. 

Todos os doentes recrutados, elegíveis, que preencheram os critérios de 

inclusão/exclusão,  foram submetidos aos procedimentos estabelecidos no 

projeto de pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) aprovado pelo  Comitê de Ética e Pesquisa (CAPPESQ) do 

HC-FMUSP (Anexo B). 
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Participariam, inicialmente, deste estudo 20 doentes. Foram, 

ulteriormente, acrescidos mais dez pacientes, para atender ao comportamento 

da amostra analisada inicialmente. Foram avaliados, primeiramente, dez 

doentes; a partir do teste de diferença entre as médias, o tamanho da amostra 

final foi ajustado para o poder de 80%, que resultou no número (N) de pelo 

menos 30 indivíduos, assumindo a diferença de 1,1 desvios padrões entre as 

médias. 

Para tornar a amostra mais homogênea possível, classificaram-se os 

doentes em dois grupos, os vitimados de TCE e os de doenças 

cerebrovasculares do tipo acidente vascular encefálico isquêmico. Os doentes 

foram avaliados conforme idade e estratificados em dois grupos ( menos de 50 

anos, a partir de 50 anos). 

Ao longo do período de estudo, o acompanhamento clínico foi 

documentado e escalas foram aplicadas para precisar os dados registrados. 

Para melhorar a adesão e a motivação dos doentes, foram realizados 

telefonemas frequentes e retornos ambulatoriais periódicos para lembrar aos 

participantes a data das avaliações.  

Foram selecionados, inicialmente, 49 doentes com falha óssea craniana 

do Ambulatório do Serviço de Emergência da Divisão de Clínica Neurocirúrgica 

do Hospital das Clínicas da FMUSP, previamente submetidos à craniectomia 

descompressiva (CD). Destes, foram incluídos 37 no estudo para avaliações 

pré e pós-operatórias, conforme o fluxograma apresentado (Figura 1). Esses 

pacientes foram convocados em contexto ambulatorial para internação por 

meio de lista de espera utilizada pelo Ambulatório da Neurocirurgia dos 

Envoltórios da referida instituição. Realizou-se trabalho analítico na forma de 

coorte prospectiva. Todos os pacientes foram identificados com obtenção de 

dados demográficos, determinação da causa que precedeu e motivou a CD e 

determinação do tempo até a realização da cirurgia reparadora. 
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Fonte: Noleto GS (2016)  

Figura 1 - Fluxograma do recrutamento dos doentes no estudo, considerando-
se as perdas 

EMT: estimulação magnética transcraniana, PESS: potencial evocado somatossensitivo, ANP: 
avaliação neuropsicológica, avaliação TC: avaliação dos parâmetros morfológicos da 
tomografia computadorizada de crânio, pré: pré-operatórias, pós: pós-operatórias.  

 

Os doentes foram submetidos à avaliação cognitiva em dois momentos 

distintos no ambulatório, em uma sala apropriada. Foram também avaliados 

com técnicas de EMT e PESS em duas ocasiões: antes e após seis meses da 

cranioplastia. Os dados ausentes (missing data) foram preenchidos conforme a 

última observação verificada. 

 

 

4.2.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos doentes com: 

• Idade de18-60 anos; 

• TCE grave (lesão encefálica difusa ou hematoma subdural agudo – 

HSDA); 
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• AVEi decorrente de isquemia no território da artéria cerebral média com 

indicação de CD; 

• Craniectomia descompressiva unilateral; 

• Assinatura TCLE. 

 

 

4.2.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos doentes: 

• Usuários de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas; 

• Usuários de agonistas GABAérgicos, antiglutamatérgicos ou 

antidopaminérgicos; 

• Portadores de epilepsia resistente ao tratamento; 

• Grávidas; 

• Com material metálico no crânio (clipes, eletródios, etc.); 

• Com infecção da região cirúrgica com necessidade de reoperação 

durante o seguimento; 

• Com craniectomia decorrente de outras etiologias.  

 

 

4.3 Avaliação clínica e neuropsicológica 

 

Todos os doentes foram submetidos a uma avaliação neurológica de 

acordo com os tópicos do exame neurológico adotado pela Divisão de Clínica 

Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas da FMUSP, incluindo o Mini exame do 

Estado Mental (MEEM) (Anexo C). Foi realizada a avaliação neuropsicológica 

pré- operatória. Esses exames foram repetidos seis meses após a realização 

da cranioplastia. Foram também aplicados o Índice Funcional de Barthel e a 

Escala de Rankin Modificada (Anexos D e E), com o objetivo de quantificar 

numericamente o grau de independência funcional. 

O Conselho Federal de Psicologia permite a utilização em pesquisas de 

testes não normatizados para a população brasileira (Resolução CFP nº 

002/03). 
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Os instrumentos para avaliação neuropsicológica consistiram de: 

1. Cubos: subteste do WAIS-III. Para avaliar: a visuopercepção, o 

planejamento e a atenção104-106; 

2. Figuras Complexas de Rey - Teste de Cópia e de Reprodução de 

Memória de Figuras Geométricas Complexas.107-109 Para avaliar: a 

atividade perceptiva e a memória, e verificar o modo como o sujeito 

apreende os dados perceptivos que lhe são apresentados e o que foi 

conservado espontaneamente pela memória. 

 

O Índice Barthel110 foi utilizado para avaliar o desempenho na execução 

das atividades de vida diária. É um instrumento utilizado para avaliar a 

independência funcional e a mobilidade. 

A Escala de Rankin Modificada111-113 foi utilizada para medir o grau de 

incapacidade ou dependência para executar as atividades de vida diária de 

vítimas de AVE ou de outras causas de incapacidade neurológica. 

Efeito teste-reteste da avaliação neuropsicológica: 

Os testes que envolvem aprendizado, isto é, a exposição repetida ao 

material a ser recordado, são mais sensíveis para detecção dos déficits de 

memória do que testes apresentados somente uma vez. A fim de que os 

resultados das avaliações neuropsicológicas pré e pós-operatória não sejam 

decorrentes da aprendizagem com a reaplicação da mesma bateria para a 

reavaliação de memória foram utilizadas versões alternativas dos próprios 

instrumentos. Para os demais testes, devido não haver formas alternativas, 

foram realizados cálculos de confiabilidade entre o teste e o reteste. 

 

 

4.4 Potencial evocado somatossensitivo: determinação do tempo de 

condução central 

 

A avaliação neurofisiológica foi realizada antes e 6 meses após a 

cranioplastia para analisar a integridade das vias de projeção pré-operatória e 

pós-operatória tardia, com técnica de potencial evocado somatossensitivo 

(PESS).  
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Os potenciais evocados foram realizados em aparelho da marca Nihon 

Kohden – modelo Neuropack 2, MEB-7102K (Japão), de 2 canais. Foram 

avaliados os potenciais evocados somatossensitivos dos membros superiores 

(PESS-M), com a estimulação dos nervos medianos dos doentes em vigília ou 

em sono espontâneo (Figura 2). 

 

 
Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal). 

Figura 2 - Fotografia de paciente em vigília durante avaliação do potencial 
evocado somatossensitivo com a estimulação no nervo mediano direito 

 

Os eletródios de superfície foram aplicados nas regiões centro-parietais 

direita e esquerda, central mediana, frontal mediana e nas fossas 

supraclaviculares direita e esquerda. O estímulo elétrico suportável foi aplicado 

distalmente nos membros superiores direito e esquerdo e registrado no 

equipamento; as curvas obtidas foram analisadas para determinação das 

latências absolutas dos potenciais evocados: N9, nos pontos de Erb (nas 

fossas supraclaviculares) ipsilaterais e correspondem à ativação das fibras do 

plexo braquial; N20, nas regiões centro-parietais contralaterais, 

correspondendo aos potenciais gerados no córtex somestésico contralateral 
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(Figura 3). O cálculo da diferença entre as latências absolutas N20-N9 

possibilita avaliar a duração do período de condução central dos potenciais nas 

vias somatossensoriais ou tempo de condução central (TCC), expresso em 

milissegundos (ms) (Figura 4). 

 

 

Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal). 

Figura 3 - Registro gráfico dos traçados obtidos do potencial evocado 
somatossensitivo nos membros superiores de um doente com falha óssea à 
esquerda antes da cranioplastia 
As latências absolutas dos potenciais evocados foram captadas no ponto de Erb  à direita 
(L1),correspondente a N9 e na região centroparietal  à esquerda (L4), correspondente a N20. 
Subtraindo-se L4-L1, obteve-se a duração da condução dos potenciais de ação no Sistema 
Nervoso Central. 
PESS-M: potencial evocado somatossensitivo dos membros superiores, L3: corresponde à 
captação da latência absoluta  no ponto de Erb à esquerda (N9), L2: corresponde à captação 
na região centroparietal à direita (N20) 
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Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal). 

Figura 4 - Registro gráfico dos traçados obtidos do potencial evocado 
somatossensitivo nos membros superiores de um doente com falha óssea à 
direita antes da cranioplastia 
A) As latências absolutas dos potenciais evocados foram registradas no ponto de Erb plexo 
braquial (L3) à esquerda (contralateral) e na região centroparietal área somestésica (L2) à 
direita (ipsilateral à falha óssea). B) Valores das latências absolutas no ponto de Erb à 
esquerda (L3 = 10,7 ms), no ponto de Erb à direita (L1 = 10,9 ms), na região centroparietal à 
direita (L2= 20,9) e na região centroparietal P esquerda (L4 = 20,9). Subtraindo-se L3 de L2 
obtém-se a duração da condução central à direita, 10,2 ms. 
ms: milissegundos. 
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4.5 Avaliação da excitabilidade cortical com estimulação magnética 

transcraniana encefálica 

 

Os estímulos da EMT foram aplicados sobre o tegumento que cobre o 

córtex motor primário contralateral à falha óssea, gerados em uma bobina 

circular modelo MCF125 MagVenture® (Figura 5). A bobina foi posicionada 

tangencialmente ao escalpo na direção anteroposterior e conectada à máquina 

MagPro-X100® (MagVenture Tonika Elektronik, Farum, Denmark). O doente foi 

mantido sentado em uma poltrona com os braços apoiados e touca, o que 

permitiu a identificação e a marcação dos referenciais anatômicos e dos pontos 

específicos do escalpo.  

 

 

Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal). 

Figura 5 - Fotografia de uma bobina circular modelo MCF 125 MagVenture® 
utilizada para estimulação magnética transcraniana 

 

Tendo por base o sistema internacional 10-20 de referência para o exame  

eletroencefalográfico, os seguintes reparos anatômicos foram marcados com 
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auxílio de fita métrica e pincel atômico: násion – N, ínion – I, central – Cz, pré-

auricular esquerdo – E, e pré-auricular direito – D.  

Aplicou-se a estimulação magnética transcraniana no lado contralateral à 

falha óssea por não haver critérios de segurança definidos para este método 

(EMT) ser utilizado no lado desprovido de proteção óssea craniana. 

Desenhou-se uma linha do ponto N ao ponto I ao longo da linha sagital 

mediana e uma outra linha do ponto E ao ponto D seguindo orientação coronal, 

de modo que se interceptassem no ponto Cz (Figura 6). Essas linhas de 

orientação permitiram localizar o córtex motor primário de ambos os 

hemisférios cerebrais.  

 

 
Fonte: Noleto GS 2016 (arquivo pessoal) 

Figura 6 - Fotografia da fase de delimitação dos pontos para aplicação da 
estimulação magnética transcraniana (EMT) 
A) Marcação da linha em orientação coronal ligando os pontos pré-auriculares esquerdo (E) e 
direito (D). B) Linha que cruza, no ponto Cz , a linha sagital que liga o inion ao násion. 

 

A determinação da região alvo para estimulação (hotspot) sobre o escalpo 

foi realizada por meio de estímulos com intensidade de 70% da potência total 

do equipamento da EMT e aplicadas a cada 1 a 2 segundos visando a 

identificar o ponto do córtex motor primário cuja estimulação causasse a 
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máxima contração possível do grupamento muscular alvo do hotspot. Realizou-

se a marcação para quantificar os parâmetros da excitabilidade cortical (Figura 

7). 

 

 
Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal). 

Figura 7 - Fotografia do posicionamento da bobina de estimulação magnética 
transcraniana (EMT) tangencialmente ao escalpo para aplicação de estímulos 
no hotspot do córtex motor primário 

 

Foram avaliados os seguintes parâmetros da EMT: limiar motor de 

repouso (LMR), curvas de recrutamento dos potenciais evocados motores 

(PEM), inibição intracortical de intervalo curto (IICIC) e facilitação intracortical 

(FIC). A amplitude dos PEMs foi mensurada pico a pico em microvolts (μV) 

(Figura 8). 
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Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal). 

Figura 8 - Fotografia da tela do equipamento de estimulação magnética 
transcraniana (EMT) configurado para medir a amplitude do potencial evocado 
motor (PEM) 

 

Conforme a recomendação do Comitê da International Federation of 

Clinical Neurophysiology (IFCN), o LMR corresponde à menor intensidade de 

estímulo capaz de evocar PEM com amplitude superior a 50 μV em, pelo 

menos, cinco de dez tentativas, com o músculo primeiro interósseo dorsal em 

repouso70,71,73,82,83.  Os eletródios de superfície foram posicionados no primeiro 

músculo interósseo dorsal da mão e os eletródios de referência no antebraço e 

na articulação metacarpofalangeana (Figura 9). As respostas do PEM foram 

filtradas e amplificadas em um aparelho de eletromiografia de superfície. Os 

sinais foram analisados utilizando o programa de software de coleta de dados 

(Nicolet Biomedical, Inc, California, USA.).   
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Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal) 

Figura 9 - Fotografia do posicionamento dos eletródios de superfície no 
grupamento muscular alvo para captura de sinais eletromiográficos 

 

Foram aplicados pulsos isolados de EMT (sp-TMS) para mensurar o LMR 

e o PEM (Figura 10). As medidas de PEM foram realizadas a 120% e 140% do 

LMR e foram baseadas na relação entre a intensidade do estímulo e a 

amplitude da curva de resposta. Foi utilizada para análise a média de quatro 

PEMs a 120% do LMR. O mesmo procedimento foi adotado para calcular a 

média dos PEMs a 140% do LMR.32-44,47,48,73 

 

 
Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal) 

Figura 10 - Fotografia da tela do equipamento de estimulação magnética 
transcraniana (EMT) configurado para a aplicação de pulsos isolados 
EMT: estimulação magnética transcraniana. 



4 Métodos  31 

 

Para calcular a IICIC, foram utilizados pulsos pareados de EMT (pp-EMT) 

com intervalos de 02 e 04 milissegundos. O estímulo condicionante, primeiro 

pulso liberado, despolariza parcialmente os axônios dos neurônios geradores 

de ondas i, tornando-os hiperexcitáveis. O segundo pulso liberado, o estímulo 

teste, acaba de despolarizá-los. A facilitação intracortical (FIC) depende de 

receptores glutamatérgicos n-metil d- aspartato (NMDA). A intensidade do 

estímulo condicionante foi 80% do LMR e, a do estímulo teste, 120% do LMR 

(Figura 11). Para a FIC, foram realizados pulsos pareados de EMT nos 

mesmos padrões utilizados para calcular a IICIC, mas nos intervalos de 10 e 15 

ms.78-89 

 

 
Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal) 

Figura 11 - Fotografia da tela do equipamento de estimulação magnética 
transcraniana (EMT) configurado para a aplicação de pulsos pareados na 
avaliação de inibição intracortical de intervalo curto (IICIC) 
Intervalo entre pulsos de 4 ms neste exemplo; ms: milissegundos. 

 

Para cálculo da IICIC e da FIC foram utilizadas as médias dos potenciais 

obtidos, respectivamente, a 02 e 04 ms (no caso da IICIC) e a 10 e 15 ms ( no 

caso da FIC). Os valores finais foram obtidos dividindo-se estas médias pela 

médias das quatro dos PEMs a 120% do LMR.78-89 Estes valores de IICIC e 
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FIC foram avaliados no músculo alvo relaxado e foram registrados em um 

instrumento para coleta de dados (Anexo F).  As variáveis LMR, e PEM foram  

expressas em microvolts (μV). Já IICIC e FIC não são expressas em unidade, 

uma vez que representam a divisão entre dois valores de PEM. 

 

 

4.6 Análise quantitativa da arquitetura encefálica com as imagens da 

tomografia computadorizada do crânio 

 

Os doentes foram submetidos à tomografia computadorizada (TC) do 

crânio antes e após a cranioplastia. Avaliou-se a presença ou apagamento de 

sulcos corticais antes e após a cranioplastia. 

A distância (em milímetros) entre a linha mediana (LM) e o septo pelúcido 

foi aferida para se determinar o desvio das estruturas da linha média (DLM) no 

plano do forame de Monro. O grau de deformidade ou compressão do 

parênquima encefálico foram aferidos de acordo com a mensuração da 

compressão do lobo frontal (distância anterior - DA), distante dois centímetros 

posteriormente à face interna da tábua óssea anterior e da compressão do lobo 

temporal (distância posterior - DP), distante seis centímetros da face interna da 

tábua óssea anterior. Para se realizar uma análise comparativa dos lados, 

essas duas medidas foram feitas em pares, sendo uma do lado normal e a 

outra do lado com a falha óssea (Figura 12).11 

Foi também quantificada, em unidades Hounsfield (UH), a densidade do 

parênquima encefálico em áreas de interesse (ROI), no exame da TC. No 

mesmo plano da DA, selecionou-se uma ROI com cerca de 3 cm2 na 

substância cinzenta cortical e na substância branca da região do corpo caloso, 

anteriormente ao ventrículo lateral e homolateralmente à falha óssea.11 
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Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal). 

Figura 12 - Fotografias da tomografia computadorizada (TC) do encéfalo sem 
contraste com destaque para os parâmetros morfométricos e o aspecto 
tridimensional da falha óssea craniana 
TC de crânio antes (A) e após a cranioplastia (B). Imagem da TC de crânio com reconstrução 
óssea em 3D (3 dimensões), evidenciando o aspecto da calota craniana observado antes (C) e 
após a craniectomia descompressiva frontotemporoparietal (D).  
(A) e (B) cortes axiais no plano do forame de Monro; uma linha central (azul) representa a linha 
média, duas setas cinzas anteriores marcam as distâncias padronizadas de 2 cm (DA) e 6 cm 
(DP) em relação à face interna da calota craniana anterior. A: DA lado normal; B: DA lado da 
falha óssea; C: DP lado normal; D: DP lado da falha óssea; E: DLM; F: ROI de substância 
cinzenta; G: ROI de substância branca; DA: distância anterior; DP: distância posterior; DLM: 
desvio das estruturas da linha média; ROI: região de interesse para aferição da densidade do 
parênquima cerebral em unidades Hounsfield.  
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4.7 Cirurgia de cranioplastia 

 

Os procedimentos cirúrgicos foram realizados, sob anestesia geral, no 

Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP seguindo protocolos de 

assepsia e antissepsia. Procedeu-se a abertura da cicatriz da craniotomia 

prévia e exposição da dura-máter (Figura13) seguida da confecção manual da 

prótese ou  por meio de uma fôrma universal ou de modo prototipado, usando-

se como substrato o acrílico polimetilmetacrilato (PMMA) (Figuras 14,15 e 16). 

Seguiu-se a adaptação da prótese ao crânio, realização de múltiplos orifícios 

na sua espessura, ancoramento da dura-máter e sua fixação ao osso receptor 

com fio mononylon de 2-0 (Figura 17). A parede foi fechada por planos de 

forma a aproximar as bordas da incisão (Figura 18). A alta ocorreu do terceiro 

ao quinto dia do pós-operatório caso não tenha havido intercorrências (Figuras 

19 e 20). 

 

 
Fonte: Noleto GS 2016 (arquivo pessoal) 

Figura 13 - Fotografia da imagem intraoperatória após reabertura da incisão e 
exposição ampla da falha óssea, com visibilização da dura-máter 
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Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal) 

Figura 14 - Fotografias do campo operatório que mostram a confecção manual 
da prótese por meio da polimerização do cimento ósseo (metilmetacrilato) in 
situ 
A) Aplica-se o cimento ainda não consolidado no interior do dispositivo plástico com dupla 
camada. B) Molda-se digitalmente o cimento de acordo com o formato da falha óssea. 

 

 
Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal) 

Figura 15 - Fotografias da fôrma universal confeccionada com liga de alumínio 
A) Aspecto da fôrma após o encaixe das peças de modo a criar espaço em que se aplica o 
cimento para ser moldado. B) Fotografia das superfícies internas das peças “macho” e ”fêmea” 
que servem de molde. 

 

 
Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal) 

Figura 16 - Fotografias da prótese de acrílico confeccionada por meio da 
técnica de prototipagem 
A) Superfície externa, convexa. B) Superfície interna, côncava. 
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Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal) 

Figura 17 - Fotografias do campo operatório em que se evidencia a prótese 
após a polimerização do cimento acrílico 
A) Prótese de acrílico adaptada à falha óssea. B) Fotografia do campo intraoperatório após 
ancoramento da dura-máter à prótese e sua fixação ao osso receptor com fio de mononylon 2-
0. 

 

 
Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal) 

Figura 18 - Fotografia do doente no momento pós-operatório imediato após 
síntese do plano subcutâneo e do tegumento 
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Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal) 

Figura 19 - A) Fotografia da cabeça do doente revelando o retalho cutâneo 
deprimido na área da craniectomia. B) Fotografia do campo operatório em que 
se observa a  prótese de acrílico adaptada à falha óssea. 

 

 
Fonte: Noleto GS (2016) (arquivo pessoal) 

Figura 20 - A) Fotografia do doente no momento após a cranioplastia sob 
perspectiva anterior; B) perspectiva superior; C) perspectiva superolateral 
 

 

4.8 Análise estatística 

 

As variáveis categóricas foram descritas como frequências absolutas e 

relativas e comparadas, na análise univariada, com o qui-quadrado de 

Pearson. A distribuição das variáveis contínuas foi avaliada com métodos 

gráficos e estatísticos (skewness e kurtosis). As variáveis foram descritas de 

acordo com as médias e desvios padrões ou medianas e quartis, e 
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comparadas entre si com o teste T de Student para amostras pareadas ou 

teste de Wilcoxon, conforme a aplicabilidade. A análise dos desfechos foi 

realizada para a amostra geral e para os subgrupos TCE e AVEi. 

Para análise de correlação entre os dados de excitabilidade cortical e os 

resultados da avaliação neuropsicológica, foi usado o teste de Spearman. 

Todos os testes foram bicaudados e foram considerados estatisticamente 

significantes valores finais de p <0.05, conforme preconizado para ensaios 

clínicos e biológicos. As análises foram realizadas com auxílio do software 

Statistical Package for Social Sciences, versão 24.0 (SPSS, IBM Statistics, 

Armonk, NY, USA). 

 

 

4.9 Aspectos éticos, riscos e benefícios 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Cínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPESQ-

HCFMUSP), sob o Protocolo Número 1 922 402 (Anexo A), conduzido de 

acordo com as recomendações estabelecidas na Declaração de Helsinki 

(1964), conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-Kong 

(1989). O sigilo foi preservado. 

Todos os doentes tiveram pleno conhecimento dos objetivos e métodos 

da pesquisa, e assinaram Termo de Consentimento (termo de consentimento 

livre e esclarecido – TCLE) (Anexo B). 

Caso o participante desistisse da pesquisa, este poderia solicitar, a 

qualquer momento, sua exclusão sem prejuízos a seu atendimento na 

Instituição. 

Esta pesquisa apresentou risco mínimo aos doentes e a seus 

acompanhantes ou cuidadores. 

Os inventários para avaliações neuropsicológicas e neurofisiológicas 

foram utilizados de acordo com os princípios éticos estabelecidos nas 

declarações da CAPPESQ – HCFMUSP, e na Declaração de Helsinki e nas 

normas de ética do Ministério da Saúde (C.N.S. Resolução nº 196, de 
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10/10/96). Os fundamentos éticos e as diretrizes de aplicação clínica da EMT 

seguem os preceitos do tratamento com esta técnica estabelecidos de acordo 

com a Conferência Internacional de Consenso de Segurança da EMT,79,80 

adotado pela Federação Internacional de Clínica Neurofisiológica. 

Pelo menos um familiar de primeiro grau dos doentes teve pleno 

conhecimento dos objetivos e dos métodos do estudo, e forneceu 

consentimento por escrito (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) para 

sua realização. Foi informado que todas as informações seriam mantidas sob 

sigilo. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Avaliação dos achados clínicos e epidemiológicos 

 

Nosso trabalho contou com a participação de 37 pacientes submetidos à 

avaliação clínica inicial, dos quais 25 (67,6%) haviam sido vítimas de 

traumatismo cranioencefálico e 12 (32,4%), de acidente vascular encefálico 

isquêmico. Os achados demográficos e as principais características clínicas 

dos doentes estão representados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição das médias e desvios padrões das idades (em anos), 
escolaridade (em anos); distribuição em valores absolutos e 
percentuais do gênero, dominância manual, etiologia da lesão 
encefálica, lado da falha óssea, anormalidades neurológicas 
predominantes; distribuição em medianas e intervalos interquartis da 
duração do tempo transcorrido entre a craniectomia e a cranioplastia 
nos doentes selecionados, no grupo geral e nos subgrupos TCE e 
AVEi 

Variáveis 
Geral n=37 

(100%) 
TCE n=25 

(68%) 
AVEi n=12 

(32%) 

Idade (anos) (médias ± desvio padrão) 42,6 ± 14,5 40,6 ± 15,4 46,8 ± 11,9 

Gênero masculino 23 (62,2) 16 (64,0) 7 (58,3) 

Escolaridade (anos) (média ± desvio padrão) 8,7 ± 3,7 8,6 ± 3,4 8,9 ± 4,6 

Dominância manual destro 35 (94,6) 25 (100,0) 10 (83,3) 

Etiologia    

Traumatismo cranioencefálico 25 (67,6) - - 

Acidente vascular cerebral 12 (32,4) - - 

Lado da falha craniana à esquerda 19 (51,4) 12 (48,0) 7 (58,3) 

Quadro clínico    

Força muscular grau 4 ou 5 25 (67,5) 22 (88) 3 (27,3) 

Tontura 9 (24,3) 8 (32) 1 (8,3) 

Zumbido 12 (32,4) 7 (28) 5 (41,7) 

Desconforto na incisão 10 (27) 6 (25,0) 4 (36,4) 

Intolerância a movimento 5 (13,5) 4 (16,7) 1 (9,1) 

Cefaleia 11 (29,7) 7 (28) 4 (33,3) 

Crises convulsivas 6 (16,2) 4 (16,7) 2 (18,2) 

RTPs Hiperativos 26 (60,3) 15 (60) 11 (91,7) 

Sensibilidade alterada 20 (54) 9 (37,5) 11 (91,7) 

continua 
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conclusão 

Tabela 1 - Distribuição das médias e desvios padrões das idades (em anos), 
escolaridade (em anos); distribuição em valores absolutos e 
percentuais do gênero, dominância manual, etiologia da lesão 
encefálica, lado da falha óssea, anormalidades neurológicas 
predominantes; distribuição em medianas e intervalos interquartis da 
duração do tempo transcorrido entre a craniectomia e a cranioplastia 
nos doentes selecionados, no grupo geral e nos subgrupos TCE e 
AVEi 

Variáveis 
Geral n=37 

(100%) 
TCE n=25 

(68%) 
AVEi n=12 

(32%) 

Tempo de espera (meses) (mediana e 
intervalo interquartil) 

13,5 (6,8 - 
40,0) 

15,0 (7,5 – 
42,0) 

11,5 (6,0 – 
33,5) 

Tipo de prótese    

Prototipada 8 (21,6) 6 (24,0) 2 (16,7) 

Manual 19 (51,4) 14 (56,0) 5 (41,7) 

Autóloga 10 (27,0) 5 (20,0) 5 (41,7) 

Legenda:  TCE: traumatismo cranioencefálico, AVEI: acidente vascular encefálico isquêmico, 
RTPs: reflexos tendíneos profundos. 
Fonte: Noleto GS (2019). 

 

A idade média era de 42,6 ± 14,5 anos, sendo de 40,6 ± 15,4 anos no 

subgrupo TCE e 46,8 ± 11,9 anos no subgrupo AVEi.  Na amostra geral, 62,2% 

dos pacientes eram do gênero masculino, enquanto nos subgrupos TCE e 

AVEi, 64% e 58%, respectivamente. O tempo de escolaridade média foi de    

8,7 ± 3,7 anos na totalidade da amostra; 8,6 ± 3,4 anos no subgrupo TCE e    

8,9 ± 4,6 anos no subgrupo AVEi. A grande maioria dos doentes (94,6%) era 

constituída de indivíduos de dominância manual destra. 

Na amostra geral, predominou a falha óssea do lado esquerdo em 19 de 

37 doentes (51,4%); nos doentes que haviam sofrido TCE, 12 de 25 (48%) 

apresentaram falha óssea esquerda, já entre as vítimas de AVEi, 7 de 12 

(58,3%). 

A duração do tempo de espera para cranioplastia, expresso em mediana 

e intervalo interquartil, foi de 13,4 (6,8-40) meses na amostra geral, 15 (7,5-42) 

meses no subgrupo TCE e 11,5 (6-33,5) meses no subgrupo AVEi. 

Em relação à avaliação dos sinais e sintomas da síndrome do Trefinado, 

observamos que, dos 37 doentes, 25 (67,5%) apresentaram força muscular 

grau IV ou V contralateral à falha óssea, 26 (60,3%) apresentaram reflexos 

tendíneos profundos (RTPs) hiperativos e 20 (54%), sensibilidade alterada. 
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Além disso, 12 de 37 doentes (32,4%) referiram zumbido, 11 (29,7%), cefaleia,  

10 (27%), desconforto na incisão, 9 (24,3%), tontura, 6 (16,2%), crises 

convulsivas, e 5 (13,5%), intolerância ao movimento. 

Na amostra geral, 8 doentes foram submetidos à cranioplastia com 

prótese prototipada (21,6%), 19, com prótese manual (51,4%), e 10, com osso 

autólogo (27%). 

 

 

5.2 Avaliação funcional e neuropsicológica pré e pós-cranioplastia 

 

Os dados de avaliação clínica  funcional e da avaliação neuropsicológica 

da amostra geral e do subgrupo TCE e AVCi estão representados nas Tabelas 

2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ocorreu melhora estatisticamente significativa dos escores do 

MEEM (p = 0,012), índice de Barthel (p = 0,027) e dos seguintes testes 

neuropsicológicos: Figuras Complexas de Rey-Osterrieth (p = 0,035) e Cubos 

(p = 0,010), de acordo com as avaliações realizadas seis meses após a 

cranioplastia, incluindo todos os doentes da amostra selecionada. O mesmo 

ocorreu nos doentes que haviam sofrido TCE, ou seja, MEEM (p = 0,001), 

índice de Barthel (p= 0,049), Figuras Complexas de Rey-Osterrieth (p = 0,029) 

e Cubos (p = 0,020). No subgrupo AVEi, não ocorreu modificação significativa 

nos escores das avaliações funcionais e neuropsicológicas, no entanto, esta 

amostra era limitada a 12 pacientes. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos valores dos escores do mini exame do estado 
mental, da escala modificada de Rankin e do índice de Barthel 
(média e desvio padrão) de todos os doentes selecionados, antes e 
seis meses após a cranioplastia ( teste t) 

Variáveis Pré-op 6 meses pós-op Valor p 

Avaliação funcional    

Mini exame do estado mental 
(MEEM) 

24,3 ± 4,1 25,7 ± 3,9 0,012 

Escala modificada de Rankin (mRS) 2,5 ± 1,4 2,4 ± 1,5 0,103 

Índice de Barthel 78,8 ± 29,2 85,2 ± 24,2 0,027 

Nota: mini exame do estado mental (0-30), escala modificada de Rankin (0-6), índice de Barthel 
(0-100). 
Legenda: pré-op: pré-operatório, pós-op: pós-operatório; p: nível de significância. 
Fonte: Noleto GS (2019). 
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Tabela 3 - Distribuição dos valores dos escores do mini exame do estado 
mental, da escala modificada de Rankin e do índice de Barthel 
(média e desvio padrão) dos doentes que haviam sofrido TCE, antes 
e seis meses após a cranioplastia (teste t) 

Variáveis Pré-op 6 meses pós-op Valor p 

Avaliação funcional    

Mini exame do estado mental (MEEM) 23,8 ± 4,2 25,7 ± 4,0 0,001 

Escala modificada de Rankin (mRS) 2,3 ± 1,4 2,1 ± 1,4 0,083 

Índice de Barthel 84,0 ± 28,7 88,5 ± 21,9 0,049 

Nota: mini exame do estado mental (0-30), escala modificada de Rankin (0-6), índice de Barthel 
(0-100).  
Legenda: pré-op: pré-operatório, pós-op: pós-operatório; TCE: traumatismo cranioencefálico; p: 
nível de significância. 
Fonte: Noleto GS (2019). 

 

Tabela 4 - Distribuição dos valores dos escores do mini exame do estado 
mental, da escala modificada de Rankin e do índice de Barthel 
(média e desvio padrão) dos doentes que haviam sofrido AVEi, 
antes e seis meses após a cranioplastia (teste t) 

Variáveis Pré-op Pós-op 6 meses Valor p 

Avaliação funcional    

Mini exame do estado mental (MEEM) 26,5 ± 3,0 25,5 ± 4,3 0,252 

Escala modificada de Rankin (mRS) 3,7 ± 0,5 3,5 ± 1,3 0,638 

Índice de Barthel 52,5 ± 15,0 68,7 ± 32,2 0,289 

Nota: mini exame do estado mental (0-30), escala modificada de Rankin (0-6), índice de Barthel 
(0-100).  
Legenda: pré-op: pré-operatório, pós-op: pós-operatório; AVEi: acidente vascular encefálico 
isquêmico; p: nível de significância.  
Fonte: Noleto GS (2019). 

 

Tabela 5 - Distribuição dos valores dos escores das funções visuoconstrutivas 
com as Figuras Complexas de Rey-Osterrieth e com o Teste dos 
Cubos (média e desvio padrão) de todos os doentes selecionados, 
antes e seis meses após a cranioplastia (teste t) 

Variáveis Pré-op Pós-op 6 meses Valor p 

Avaliação neuropsicológica    

Figura Complexa de Rey-Osterrieth 
(escore Z) 

-2,6 ± 2,5 -1,4 ± 2,6 0,035 

Cubos (percentil) 27,8 ± 23,9 39,9 ± 29,0 0,010 

Legenda: pré-op: pré-operatório; pós-op: pós-operatório; p: nível de significância.  
Fonte: Noleto GS (2019). 
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Tabela 6 - Distribuição dos valores dos escores das funções visuoconstrutivas 
com as Figuras Complexas de Rey-Osterrieth e com o Teste dos 
Cubos (média e desvio padrão) dos doentes que haviam sofrido 
TCE, antes e seis meses após a cranioplastia (teste t) 

Variáveis Pré Pós 6 meses Valor p 

Avaliação neuropsicológica    

Figura complexa de Rey-Osterrieth 
(escore Z) 

-2,1 ± 2,3 -0,9 ± 1,9 0,029 

Cubos (percentil) 28,7 ± 25,8 41,5 ± 30,0 0,020 

Legenda: pré-op: pré-operatório; pós-op: pós-operatório; TCE: traumatismo cranioencefálico p: 
nível de significância. 
Fonte: Noleto GS (2019). 

 

Tabela 7 - Distribuição dos valores dos escores das funções visuoconstrutivas 
com as Figuras Complexas de Rey-Osterrieth e com o Teste dos 
Cubos (média e desvio padrão) dos doentes que haviam sofrido 
AVEi, antes e seis meses após a cranioplastia (teste t) 

Variáveis Pré Pós 6 meses Valor p 

Avaliação neuropsicológica    

Figura complexa de Rey-Osterrieth 
(escore Z) 

-4,4 ± 2,8 -3,1 ± 4,4 0,533 

Cubos (percentil) 23,7 ± 14,0 32,3 ± 27,7 0,423 

Legenda: pré-op: pré-operatório; pós-op: pós-operatório; AVEi: acidente vascular encefálico 
isquêmico; p: nível de significância. 
Fonte: Noleto GS (2019). 

 

As representações gráficas (box-plot) do resultado da avaliação com as 

Figuras Complexas de Rey-Osterrieth e com o Teste dos Cubos foram 

dispostas nos Gráficos 1 e 2. 
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Gráfico 1 - Representação gráfica do resultado do Teste das Figuras 
Complexas de Rey Osterrieth (escore Z) antes e 6 meses após a 
cranioplastia (p = 0,035) 

 
Fonte: Noleto GS (2019). 

 

Gráfico 2 - Representação gráfica do resultado do Teste dos Cubos (percentil) 
antes e após 6 meses da cranioplastia (p = 0,010) 

 
Fonte: Noleto GS (2019). 
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Não houve diferença estatisticamente significativa (p > 0,05) entre os 

doentes com menos de 50 anos de idade ou a partir de 50 anos quanto aos 

resultados dos testes funcionais antes e seis meses após a cranioplastia; como 

no exemplo do Teste dos Cubos no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Representação gráfica do resultado do Teste dos Cubos (média 
marginal estimada) antes e após 6 meses da cranioplastia em 
doentes com menos de 50 anos ou mais de 50 anos (p > 0,05) 

 
Fonte: Noleto GS (2019). 

 

Não ocorreu correlação significativa entre a duração do período de espera 

para a realização da cranioplastia e os desfechos funcionais (MEEM, Rankin, 

Barthel) (p > 0,05). 

 

 

5.3 Avaliação neurofisiológica com EMT e PESS 

 

Não ocorreu modificação estatisticamente significativa dos resultados da 

avaliação com EMT e PESS de todos os pacientes incluídos no estudo     

(Tabela 8), do subgrupo que havia sofrido TCE (Tabela 9) e AVEi (Tabela 10) 

(p > 0,05). 
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Tabela 8 - Distribuição dos resultados (em mediana, intervalo interquartil) da 
inibição intracortical de intervalo curto, da facilitação intracortical 
(ambas obtidas por meio da EMT com pulsos pareados) e da 
duração da condução dos potenciais de ação no Sistema Nervoso 
Central do lado ipsilateral à falha óssea, por meio da técnica do 
PESS (amostra global incluída no estudo), antes e após seis meses 
da cranioplastia (teste de Wilcoxon) 

Variáveis Pré 6 meses após Valor p 

Estimulação magnética 
transcraniana 

   

Inibição intracortical de intervalo 
curto 

0,84 (0,43 - 1,15) 0,82 (0,48 - 1,37) 0,627 

Facilitação intracortical 12,4 (4,9 – 28,7) 12,0 (5,9 – 22,8) 0,866 

Potencial evocado    

Tempo central do lado afetado (ms) 9,8 (9,4 - 11,2) 9,9 (9,3 - 10,5) 0,407 

Nota: estimulação magnética transcraniana com pulsos pareados aplicados no lado 
contralateral à falha óssea. Tempo central do lado afetado se refere ao tempo de condução 
central, obtido pela subtração de latências absolutas N20 - N9, em que N20 corresponde à  
região centro-parietal, córtex somestésico  ipsilateral à  falha óssea e N9,  ao ponto de Erb, 
correspondente ao plexo braquial, contralateral. Valores expressos em mediana (intervalo 
interquartil). 
Legenda: EMT: estimulação magnética transcraniana; PESS: potencial evocado 
somatossensitivo; p: nível de significância; ms: milissegindos.  
Fonte: Noleto GS (2019). 

 

Tabela 9 - Distribuição dos resultados (em mediana e intervalos interquartis) da 
inibição intracortical de intervalo curto, da facilitação intracortical 
(ambas obtidas por meio da EMT com pulsos pareados) e da 
duração da condução dos potenciais de ação no Sistema Nervoso 
Central do lado ipsilateral à falha óssea, por meio da técnica do 
PESS (subgrupo TCE), antes e após seis meses da cranioplastia 
(teste de Wilcoxon) 

Variáveis Pré Pós 6 meses Valor p 

Estimulação magnética 
transcraniana 

   

Inibição intracortical de intervalo 
curto 

0,80 (0,47 -1,10) 0,78 (0,64 – 1,43) 0,455 

Facilitação intracortical 8,1 (4,3 – 33,4) 11,1 (6,5 – 21,7) 0,520 

Potencial evocado    

Tempo central do lado afetado (ms) 9,8 (9,4 –11,1) 9,9 (9,2 – 10,3) 0,968 

Nota: estimulação magnética transcraniana com pulsos pareados aplicados no lado 
contralateral à falha óssea. Tempo central do lado afetado se refere ao tempo de condução 
central, obtido pela subtração de latências absolutas  N20 – N9, em que N20 corresponde à  
região centro-parietal, córtex somestésico  ipsilateral à  falha óssea e N9,  ao ponto de Erb, 
correspondente ao plexo braquial, contralateral. Valores expressos em mediana (intervalo 
interquartil).   
Legenda: EMT: estimulação magnética transcraniana; PESS: potencial evocado 
somatossensitivo; TCE: traumatismo cranioencefálico; p: nível de significância; ms: 
milissegundos. 
Fonte: Noleto GS (2019). 
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Tabela 10 - Distribuição dos resultados (em mediana e intervalo interquartil) da 
inibição intracortical de intervalo curto, da facilitação intracortical 
(ambas obtidas por meio da EMT com pulsos pareados) e da 
duração da condução dos potenciais de ação no Sistema Nervoso 
Central do lado ipsilateral à falha óssea, por meio da técnica do 
PESS (subgrupo AVEi), antes e após seis meses da cranioplastia 
(teste de Wilcoxon) 

Variáveis Pré Pós 6 meses 
Valor 

p 

Estimulação magnética 
transcraniana 

   

Inibição intracortical de intervalo 
curto 

0,89 (0,35 – 1,36) 0,85 (0,45 – 1,28) 1,000 

Facilitação intracortical 13,44 (8,40 – 15,71) 12,84 (5,49 – 34,62) 0,79 

Potencial evocado    

Tempo central do lado afetado (ms) 10 (9,28 – 11,7) 10 (9,31 – 10,91) 0,18 

Nota: estimulação magnética transcraniana com pulsos pareados aplicados no lado 
contralateral à falha óssea. Tempo central do lado afetado se refere ao tempo de condução 
central, obtido pela subtração de latências absolutas N20 – N9, em que N20 corresponde à 
região centro-parietal, córtex somestésico  ipsilateral à  falha óssea e N9,  ao ponto de Erb, 
correspondente ao plexo braquial, contralateral. Valores expressos em mediana (intervalo 
interquartil).   
Legenda: EMT: estimulação magnética transcraniana; PESS: potencial evocado 
somatossensitivo; AVEi: acidente vascular encefálico isquêmico; p: nível de significância; ms: 
milissegundos. Fonte: Noleto GS (2019). 

 

Em relação aos parâmetros de excitabilidade cortical (IICIC e FIC) e ao 

tempo de condução central do potencial de ação, em milissegundos (PESS), 

não houve variação estatisticamente significativa entre os momentos pré e pós-

operatório (p > 0,05). Observamos uma tendência de queda no valor da IICIC 

após cranioplastia na amostra geral e nos subgrupos TCE e AVEi. 

Analisando o fator idade, nos doentes com menos de 50 anos e com 50 

anos ou mais, não houve modificação estatisticamente significativa nos valores 

da IICIC antes e após cranioplastia, embora tenhamos observado a mesma 

tendência de queda da IICIC nos doentes com 50 anos ou mais (p = 0,314). 

Não houve diferença estatisticamente significativa do limiar motor de 

repouso (LMR) e do potencial evocado motor (a 120% e a 140% do LMR) 

avaliados antes e seis meses após a cranioplastia tanto na amostra geral como 

nos subgrupos dos doentes que haviam sofrido TCE e AVEi.  Também não 

observamos influência da idade sobre a evolução do LMR e do PEM após seis 

meses da reconstrução craniana, comparando os grupos etários abaixo de 50 

anos e a partir de 50 anos. 
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A representação gráfica dos parâmetros da IICIC e da duração do período 

de condução central foram dispostas nos gráficos box-plot 4 e 5. 

 

Gráfico 4 - Representação gráfica do resultado da inibição intracortical de 
intervalo curto antes e após seis meses da cranioplastia (p = 0,627) 

 

Fonte: Noleto GS (2019) 
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Gráfico 5 - Representação gráfica do resultado do potencial evocado 
somatossensitivo (avaliação da duração da condução dos 
potenciais de ação no Sistema Nervoso Central, em milissegundos, 
no lado da falha óssea) antes e após seis meses da cranioplastia 
(p = 0,407) 

 

 

Não houve variação significativa (p = 0,789) da diferença entre a duração 

da condução central (PESS) no lado da craniectomia e no lado contralateral, 

antes e seis meses após a cranioplastia;  

Na Tabela 11, foram apresentadas as medidas de tendência central e de 

dispersão das variáveis neurofisiológicas consideradas, nos períodos antes e 

seis meses após a cranioplastia (FIC, IICIC, duração da condução central em 

ambos os lados do crânio). 
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Tabela 11 - Médias, desvios padrões, valores mínimos e máximos, percentis 25, 50 e 75 dos valores de inibição intracortical de 
intervalo curto, facilitação intracortical e duração do tempo de condução central, antes e após seis meses da 
cranioplastia 

  N Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Percentis Percentis 

25 
50 

(Mediana) 
75 

IICIC pré-op 34 1,242 1,976 0,2 11,5 0,425 0,839 1,151 

FIC pré-op 34 21,750 28,031 1,6 122,6 4,929 12,439 28,737 

TCC pré-op lado afetado  34 9,966 2,250 0 13,7 9,44 9,82 11,2 

TCC pré-op lado não afetado 34 9,979 2,418 0 13,2 9,45 10,05 11,225 

IICIC pós-op 29 1,995 6,255 0,1 37,2 0,48 0,815 1,372 

FIC pós-op 29 16,113 13,720 0,3 63,7 5,884 11,979 22,818 

TCC pós-op lado afetado  29 9,906 0,833 8,4 11,4 9,27 9,9 10,46 

TCC pós-op lado não afetado 29 10,33 1,300 8,5 13,9 9,22 10,19 11,175 

Nota: ; lado afetado corresponde ao lado em que havia falha óssea craniana; lado não afetado, ao lado contralateral à craniectomia. 
Legenda: IICIC: inibição intracortical de intervalo curto; FIC: facilitação intracortical; TCC: tempo de condução central ou duração da condução do 
potencial de ação no Sistema Nervoso Central, em milissegundos; pré-op.: pré-operatório; pós-op.: pós-operatório. 
Fonte: Noleto GS (2019). 
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Não houve diferença estatisticamente significativa (p > 0,05) entre os 

valores dos parâmetros neurofisiológicos avaliados por meio dos postos 

sinalizados pelo teste de Wilcoxon. 

Não se evidenciaram variações estatisticamente significativas (p > 0,05) 

dos valores da IICIC, da FIC (avaliados com a EMT) e do TCC (PESS) entre os 

períodos pré e pós-operatório, estratificando os doentes pela idade (indivíduos 

com até 50 anos de idade ou a partir de 50 anos)  

Foram avaliados a idade, o tempo de espera para a cranioplastia e os 

escores no índice de Barthel e na escala de Rankin modificada e sua 

associação com os desfechos nos exames de EMT (IICIC e FIC) e de PESS 

(TCC do lado afetado e não afetado). As seguintes correlações significativas 

foram obtidas: 

 

• tempo de espera para cranioplastia e variação do tempo/duração da 

condução central no lado afetado: coeficiente 0,40; p = 0,033; 

• idade (acima de 50 anos) e variação do tempo/duração da condução 

central no lado não afetado: coeficiente 0,44; p = 0,038; 

• escore na escala de Rankin modificada e  variação do tempo/duração 

da condução central no lado não afetado pós-operatória: coeficiente 

0,40; p = 0,051; 

• escore do índice de Barthel e variação do tempo/duração da condução 

central no lado não afetado: coeficiente -0,42 (correlação inversa); p = 

0,044. 

 

 

5.4 Análise quantitativa dos parâmetros da tomografia computadorizada 

do crânio 

 

Os dados obtidos a partir de medidas diretas na tomografia 

computadorizada do crânio estão representados na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Medidas dos parâmetros morfométricos obtidos nas tomografias computadorizadas de crânio realizadas antes e 
após seis meses da cranioplastia 

 Diâmetro AP (mm) 
Diâmetro crânio-

caudal (mm) 
DLM_pré-operatório 

(mm) 
DLM_pós-operatório 

(mm) 
DA_lado normal pré-

operatório (mm) 

N 
Válido 38 38 38 38 38 

Omisso 0 0 0 0 0 

Média 124,831 119,908 3,195 2,158 44,353 

Mediana 111,75 124,5 2,1 1,85 43,7 

Desvio Padrão 37,8231 19,1505 3,4268 2,2057 3,9708 

Mínimo 82,5 66,6 0 0 33,8 

Máximo 212 170 13,7 8,8 53,3 

Percentis 

25 99,75 113,425 1,3 0 42,525 

50 111,75 124,5 2,1 1,85 43,7 

75 131,125 130,675 3,8 2,9 47,075 

 
DA_lado afetado pré-

operatório (mm) 
DP lado Normal pré-

operatório (mm) 
DP_lado afetado pré-

operatório (mm) 
ROI cinza pré-
operatório (UH) 

ROI branca pré-
operatório (UH) 

N 
Válido 38 38 38 38 38 

Omisso 0 0 0 0 0 

Média 39,597 58,671 53,826 31,634 27,415 

Mediana 40,6 58,75 53,1 31,64 27,48 

Desvio Padrão 7,695 5,259 10,348 6,273 3,580 

Mínimo 26,2 51,8 31,7 13,56 20,01 

Máximo 57,9 80,9 75,1 45,88 36,73 

Percentis 

25 33,375 54,875 47,05 28,85 24,563 

50 40,6 58,75 53,1 31,64 27,48 

75 44,1 60,65 59,275 35,663 28,713 

continua 
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conclusão 

Tabela 12 - Medidas dos parâmetros morfométricos obtidos nas tomografias computadorizadas de crânio realizadas antes e 
após seis meses da cranioplastia 

  
DA lado normal 
pós-operatório 

(mm) 

DA lado afetado 
pós-operatório 

(mm) 

DP lado normal 
pós-operatório 

(mm) 

DP lado afetado 
pós-operatório 

(mm) 

ROI cinza pós-
operatório 

(UH) 

ROI branca 
pós-operatório 

(UH) 

N 
Válido 38 38 38 38 38 38 

Omisso 0 0 0 0 0 0 

Média 44,247 41,892 58,658 55,347 33,535 27,462 

Mediana 44,1 40,95 58,35 54,5 32,005 27,53 

Desvio Padrão 3,784 5,387 3,583 6,840 6,638 3,042 

Mínimo 35,6 32 51,2 42,9 22 18,77 

Máximo 52,7 51,8 67,4 68,6 48,31 34,03 

Percentis 

25 42,475 38,2 56,2 50,8 29,212 25,422 

50 44,1 40,95 58,35 54,5 32,005 27,53 

75 45,575 45,875 61,15 61,025 37,548 29,502 

Nota: medidas registradas nos exames de tomografia computadorizada antes (pré) e seis meses após a cranioplastia (pós).  
Legenda: diâmetro AP: diâmetro da maior distância anteroposterior entre as bordas internas da falha óssea; diâmetro crânio-caudal : diâmetro da maior 
distância súpero-inferior entre as bordas da falha óssea; DLM: desvio das estruturas da linha média; DA: distância anterior; DP: distância posterior;  lado 
normal: contralateral à falha óssea; lado afetado ipsilateral à craniectomia; ROI: região/área de interesse das substâncias branca e cinzenta; mm: 
milímetros; UH: unidades Hounsfield.  
Fonte: Noleto GS (2019). 
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Ocorreu variação estatisticamente significativa da medida da distância 

anterior (espessura do parênquima do lobo frontal) no lado da falha óssea 

antes e seis meses após a cranioplastia (p= 0,019) . 

Ocorreu redução significativa (p=0,011) dos valores dos desvios das 

estruturas da linha média (DLM) após a cranioplastia de acordo com o teste 

dos postos sinalizados de Wilcoxon. 

Ocorreu diferença estatisticamente significativa (p = 0,031) quanto à 

evidenciação dos sulcos corticais no lado da falha óssea entre os momentos 

antes e seis meses após a cranioplastia. 

Foram realizados testes de correlação entre as medidas registradas nos 

exames de TC do crânio e as variações dos escores do mini exame do estado 

mental (MEEM), do índice de Barthel, da escala de Rankin modificada, das 

figuras complexas de Rey-Osterrieth, do teste dos Cubos, da IICIC, da FIC e do 

TCC no PESS do lado afetado e não afetado. As seguintes correlações 

significativas foram obtidas: 

 

- Tempo/duração da condução central do lado afetado e densidade 

radiológica na região de interesse da substância cinzenta (ROI 

cinza): coeficiente 0,506; p=0,007; 

- Tempo/duração da condução central do lado afetado e densidade 

radiológica na região de interesse da substância branca (ROI 

branca): coeficiente 0,431, p=0,025. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Proteção do encéfalo e cosmese são argumentos irrefutáveis que 

justificam a realização da cranioplastia. Apesar da escassez de estudos sobre 

as propriedades da cranioplastia, foi demonstrado que o procedimento acelera 

e aprimora a reabilitação motora dos doentes com a “síndrome do trefinado” 

conceituada por Grant e Norcross.12 em 1939. Recentemente, evidenciou-se, 

adicionalmente, que proporciona melhora da funcionalidade e da 

cognição,15,20,111,115 entretanto, os mecanismos pelos quais proporciona a 

recuperação neurológica não foram ainda adequadamente esclarecidos. 

A idade dos doentes, a etiologia da afecção que motivou a remoção da 

calota craniana, a gravidade da lesão encefálica e a duração do período entre a 

craniectomia e a cranioplastia aparentemente influenciam o resultado do 

tratamento da “síndrome do trefinado” com a reconstrução óssea. Na presente 

pesquisa, foram avaliados doentes com mais de 18 anos de idade, divididos 

em dois grupos, ou seja, doentes com até 50 anos de idade e com 50 anos ou 

mais de modo a possibilitar a comparação com os resultados observados em 

estudos publicados por outros autores e atender às peculiaridades da 

maturação e da operacionalidade do sistema nervoso ao longo das primeiras 

décadas da vida e durante a fase de declínio da funcionalidade que ocorre 

progressivamente após a quinta década de vida. Analisou-se, também, o 

desempenho dos resultados da amostra total, de acordo com a categoria das 

afecções (traumáticas ou vasculares) que motivaram a craniectomia e 

conforme a duração do período de espera para sua realização. 

As práticas construtivas, ou seja, as habilidades construtivas visuais e 

visuoespaciais consistem na capacidade de se concretizarem treinamentos ou 

atividades construtivas com intuito de reunir ou manusear componentes de 

estímulos físicos para constituir um objeto singular ou uma entidade.20 

Observou-se que ocorreu melhora significativa das habilidades 

visuoconstrutivas e visuoespaciais avaliadas com os testes de Figuras 

Complexas de Rey-Oterrieth (FCR) e dos Cubos (WAIS-III), assim como, da 
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memória, avaliada com o teste do Mini exame do Estado Mental (MEEM) e do 

desempenho nas atividades de vida diária de acordo com o Índice de Barthel 

nos doentes incluídos na presente casuística. A melhora das habilidades 

visuoconstrutivas foi também evidenciada com o Teste das FCR em alguns 

estudos previamente publicados.20,117,118 Não se observou relação entre a 

duração do período de espera para a realização da cranioplastia e a evolução 

funcional ocorrida após a reconstrução craniana dos doentes incluídos nesta 

casuística, achados que confirmam outros estudos e enfatizam a importância 

da cranioplastia como método terapêutico mesmo quando realizada 

tardiamente.16,119 Estes resultados coincidem com os da amostra de Rynkowski 

et al. (2021),119 que avaliaram prospectivamente 51 doentes com “síndrome do 

trefinado” usando o Exame Cognitivo de Addenbrooke Revisado, o Mini exame 

do Estado Mental, o Índice de Barthel e a Escala de Rankin Modificada, e 

também concluíram que a cranioplastia proporcionou impacto positivo nas 

anormalidades neurológicas funcionais mesmo quando realizada seis meses 

após a craniectomia descompressiva. Estas observações não necessariamente 

contradizem o consenso recente publicado por Iaccarino et al. (2021)120 em que 

se enfatizou o mérito da realização da cranioplastia até 3 meses após a 

craniectomia, uma vez que, além de poder reduzir os problemas técnicos 

relacionados à cicatrização tecidual que podem dificultar o procedimento 

operatório da cranioplastia, a cirurgia precoce possivelmente previne o 

agravamento das anormalidades neuropsicológicas crônicas da “síndrome do 

trefinado”.16,120-125 

No presente estudo, não se observou diferença estatisticamente 

significativa entre os resultados da avaliação da funcionalidade nos doentes 

com até 50 anos de idade ou 50 anos ou mais. A etiologia da lesão encefálica 

foi fator determinante dos resultados funcionais observados; apenas no 

subgrupo de doentes que haviam sofrido TCE ocorreu melhora 

estatisticamente significativa da funcionalidade. Cumpre salientar que o número 

exíguo de doentes poderia ter interferido na significância dos resultados dos 

cálculos estatísticos. Jasey et al. (2018)126 concluíram que a gravidade da 

lesão, ou seja, a alteração do nível de consciência, mas não a idade dos 

doentes e a natureza da lesão, relacionou-se à recuperação funcional. 
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Há poucas publicações sobre o impacto da reconstrução de grandes 

falhas ósseas cranianas nos parâmetros hemodinâmicos, hidrodinâmicos e 

eletrofisiológicos, e da correlação entre os achados e as alterações funcionais. 

A melhora da hemodinâmica cerebrovascular proporcionada pela 

cranioplastia foi enfatizada por vários autores.17-20,16,22,124,127 Alguns estudos 

revelaram haver aumento do FSC após a cranioplastia.17,125,128 O FSC depende 

da autorregulação encefálica, o que o torna parâmetro instável. O aumento do 

FSC pode significar hiperemia reativa à redução da ação mecânica exercida 

pela pressão atmosférica no encéfalo e não necessariamente a melhora das 

condições hemodinâmicas cerebrovasculares.29,129 De acordo com alguns 

autores, o tempo de trânsito médio (TTM) é mais indicado para quantificar a 

perfusão encefálica em situações em que a autorregulação está 

comprometida.130-132 

Oliveira et al. (2021)16 observaram que ocorreu melhora dos parâmetros 

da perfusão encefálica baseando-se na duração média do tempo de trânsito 

circulatório (TTM) e do volume sanguíneo encefálico calculados nas imagens 

de tomografia computadorizada com perfusão ipsilateralmente à cranioplastia e 

do fluxo sanguíneo bilateral da artéria cerebral média avaliado com a técnica 

de Doppler Transcraniano (DTC) de 26 doentes em que a reconstrução da 

calota craniana foi realizada, em média, 16,5 meses após a craniectomia. 

Observaram também que houve correlação entre o TTM e a melhora da força 

muscular contralateral e entre o fluxo sanguíneo avaliado com o DTC e o 

desempenho da memória avaliada com o Teste do MEEM e da funcionalidade 

de acordo com a Escala de Rankin modificada. O FSC avaliado com a TC para 

estimar a perfusão (TCp) aumenta imediatamente na primeira semana após a 

cranioplastia e reduz-se nos meses subsequentes quando passa a acoplar-se à 

demanda metabólica real,133 achado que pode justificar a ausência do aumento 

do FSC observada 30 dias após a cranioplastia nos doentes incluídos na 

casuística de Oliveira et al. (2021).16 

A presente pesquisa também visou a analisar alguns aspectos da 

atividade dos circuitos intracorticais com a técnica da EMT e da integridade e 

funcionalidade vias de condução central dos estímulos somatossensitivos 

(PESS) nos doentes submetidos à cranioplastia. A EMT com pulsos pareados 
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com intervalo curto (2 e 4 ms entre os pulsos) aplicados sobre a região do 

córtex motor possibilita avaliar indiretamente os processos inibitórios mediados 

pelos circuitos GABAérgicos. Cueva et al. (2016)134 analisaram a confiabilidade 

inter e intraobservadores dos resultados da avaliação com a EMT de indivíduos 

saudáveis e concluíram que houve variabilidade sem significância clínica ou 

estatística entre os achados, que não ocorreu relação entre a excitabilidade 

cortical e a idade dos doentes e que, nas pessoas com mais do que 50 anos de 

idade, os valores da IICIC e do PEM (120%) foram inferiores aos das pessoas 

com até 50 anos. Este último achado sugere haver distribuição bimodal das 

alterações associadas à idade nos circuitos inibitórios intracorticais e na 

excitabilidade neuronial, ou seja, com o progredir da idade, reduz-se a 

excitabilidade dos circuitos inibitórios intracorticais.135-137 Na presente pesquisa, 

entretanto, evidenciou-se que os valores da IICIC foram superiores nos 

doentes pertencentes ao grupo etário com 50 anos de idade ou mais, antes e 

seis meses após a cranioplastia. 

Alguns autores observaram esta tendência em relação ao efeito bimodal 

da idade nos parâmetros de excitabilidade cortical, a depender do tipo dos 

pulsos mono ou bifásicos, do tipo de bobina da EMT (circular ou “forma de 

oito”) e da intensidade dos estímulos condicionantes (inferiores ou superiores 

ao limiar motor de repouso – LMR). O pulso bifásico induz campos elétricos 

com maior intensidade e ativa vias excitatórias e inibitórias;138,139 a bobina 

circular é recomendada para avaliar a excitabilidade cortical e induzir corrente 

elétrica em áreas amplas e mais profundas e com mais intensidade no 

parênquima encefálico, o que justifica sua aplicação para análises 

neurofisiológicas que não requeiram correntes focais e restritas como as 

providas com as bobinas em “forma de oito”. Além disso, a bobina circular é 

mais fácil de se posicionar e sofre menos variação entre as medidas e entre 

examinadores diferentes. O grau de IICIC relaciona-se com a intensidade do 

estímulo condicionante e o limiar da IICIC relaciona-se mais com o limiar motor 

ativo do que com o limiar motor de repouso. Isto significa que vários são os 

parâmetros que influenciam os efeitos da idade nas medidas da excitabilidade 

cortical e da magnitude da IICIC.135,140-143 
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Na presente casuística, observou-se que houve tendência à redução da 

IICIC da região do córtex motor após a cranioplastia. Admite-se que a IICIC 

seja essencial para a modulação que o córtex motor exerce no controle dos 

movimentos volitivos sintonizados. O desequilíbrio entre os mecanismos 

excitatórios e inibitórios relaciona-se às manifestações clínicas das doenças 

neurodegenerativas e das condições neuropsiquiátricas crônicas.144-147 É 

possível que os valores mais elevados da IICIC em doentes com falhas ósseas 

e a sua redução após a cranioplastia associem-se ao melhor desfecho 

funcional dos doentes com “síndrome do trefinado”. O significado biológico 

preciso da redução da IICIC ainda permanece especulativo. 

A potência do campo eletromagnético induzido reduz-se 

exponencialmente com a distância entre a bobina da EMT e o parênquima 

encefálico.134,143 A cessação do efeito compressivo da pressão atmosférica 

após a cranioplastia resulta em reajustamento da ocupação do encéfalo na 

caixa craniana e no aumento da distância entre o parênquima do hemisfério 

contralateral ao da cranioplastia e a bobina, ou seja, deveria ser necessário 

aumentar a intensidade do estímulo para se atingir o LMR após a cranioplastia. 

No entanto, não se observou esta ocorrência nos doentes incluídos na 

presente casuística talvez porque a distância entre a superfície do encéfalo e a 

bobina da EMT não tenha se alterado suficientemente. Esta observação condiz 

com os valores dos cálculos da e da DP no lado contralateral ao da falha 

óssea, em que a bobina de EMT foi aplicada, que não variaram 

significativamente após a cranioplastia. 

Pode-se postular que, após a cranioplastia, deve ocorrer redução da 

duração do tempo de condução central  dos potenciais (TCC) avaliada com o 

exame do Potencial Evocado Somatossensitivo (PESS), tendo em vista que, 

uma vez cessados os efeitos deletérios da pressão atmosférica sobre o 

parênquima encefálico, as vias de projeção somatossensitivas tenderiam a 

restaurar sua integridade e proporcionariam normalização do fluxo dos 

potenciais nas vias de projeção longas e melhora do acoplamento 

talâmico.148,149 Entretanto, no presente estudo, não se observou redução 

estatisticamente significativa do TCC após a cranioplastia, achado que pode ter 

sido influenciado pelo pequeno tamanho amostral e pelas lesões axoniais 
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decorrentes do evento causador da lesão encefálica no presente estudo. 

Houve tendência de o TCC alentecer-se (p = 0,038), nos doentes com 50 anos 

ou mais, achado que pode refletir o efeito deletério do progredir da idade no 

desempenho das vias nervosas de projeção. Observou-se, também, que os 

doentes que aguardaram mais tempo para a reconstrução craniana ou com 

piores escores no Índice de Barthel tenderam a apresentar valores mais 

elevados do TCC seis meses após a cranioplastia (p = 0,033 e p = 0,044, 

respectivamente); tais achados sugerem que o TCC reflete a gravidade do 

comprometimento da funcionalidade na amostra avaliada e o tempo de 

exposição do tecido nervoso aos efeitos deletérios da pressão atmosférica. 

A arquitetura cerebral tende a se modificar após a cranioplastia, pois esta 

protege o parênquima encefálico contra efeitos compressivos exercidos pela 

pressão atmosférica, peso dos envoltórios, dos fluidos subcutâneos e de outros 

eventos mecânicos e térmicos de causa externa e, possivelmente, das ações 

pressóricas hidrodinâmicas. Yamaurae Makino. (1977)14 identificaram quatro 

padrões de deformidade do manto cortical: deprimido (sinking), plano (flat), 

cheio (full) e saliente (bulging). Observaram haver predomínio do padrão 

deprimido (sinking), que é aquele que se manifesta em doentes que sofrem 

melhora neurológica mais expressiva após a cranioplastia (33,3%). Esta 

classificação, entretanto, é subjetiva e não contempla algumas questões, como 

a localização muitas vezes não homogênea da deformidade; por exemplo, a 

depressão pode ser anterior e o abaulamento, posterior. Na presente 

casuística, observaram-se, seis meses após a reconstrução da calota craniana, 

modificações estatisticamente significativas da expansão do parênquima 

encefálico nas regiões anterior/lateral ipsilaterais à cranioplastia (p = 0,019), 

redução do desvio das estruturas da linha média (p = 0,011) e redução do 

apagamento dos sulcos corticais do lado afetado (p = 0,031). Questiona-se se 

estes achados poderiam se relacionar à gênese da melhora funcional.150 

Oliveira et al. (2021)16 observaram que os sulcos corticais tornaram-se 

mais evidentes após a cranioplastia em 30 doentes avaliados com o exame de 

tomografia computadorizada 15 a 30 dias após a cranioplastia; provavelmente 

devido à cessação do efeito compressivo atmosférico e melhora do fluxo 

liquórico regional, que possibilitaram a remodelação da superfície cortical. 
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Entretanto, este parâmetro depende do observador e não se correlacionou à 

melhoria clínica. George et al. (1974)151 basearam-se nas imagens de 

angiotomografia e observaram haver correlação entre a redução do desvio das 

estruturas da linha média (DLM) e a melhora clínica em seus doentes. Outros 

autores observaram relação entre a redução do DLM e a melhora da pontuação 

na Escala de Coma de Glasgow, mas não a melhora da força muscular após a 

cranioplastia.152 Nesta casuística, não se observou correlação entre a 

diminuição do DLM e a melhora da funcionalidade dos doentes. 

Na presente pesquisa, a reestruturação volumétrica do parênquima 

encefálico fundamentada na mensuração da distância anterior (DA) e da 

distância posterior (DP), que representam, respectivamente, a composição 

volumétrica dos lobos frontal e têmporo-insulo-núcleo-capsular não se 

correlacionou com a melhora dos parâmetros clínico-funcionais. Este achado 

contradiz o observado por Oliveira (2015),11, que avaliaram as imagens da 

tomografia computadorizada (TC) 15 a 30 dias após a cranioplastia, mas não 

tardiamente, como ocorreu no presente estudo, em que a avaliação foi 

realizada seis meses após a cranioplastia. Talvez, após a expansão encefálica 

observada inicialmente, ocorra reacomodação estrutural dos conteúdos 

intracranianos nos meses subsequentes, de modo a não refletir a melhora 

funcional observada. Adicionalmente, pode haver disfunção do parênquima 

encefálico que se mantém mesmo após a eliminação do efeito da PATM e das 

suas consequências, o que impossibilitaria a restauração funcional da atividade 

encefálica e da hidrodinâmica liquórica.  

A avaliação da radiodensidade da substância branca e da substância 

cinzenta encefálica dos doentes incluídos na presente casuística, método que 

compõe os critérios prognósticos da síndrome pós-parada cardiorrespiratória 

(PCR),153-156 revelou possível correlação entre a redução da radiodensidade 

cerebral e a redução da duração do tempo da condução central dos estímulos, 

achado que pode refletir maior eficiência das vias de projeção. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A análise dos resultados do presente estudo permitiu concluir que, após 

seis meses, nos doentes tratados com cranioplastia, ocorreu: 

 

• Tendência à redução da IICIC; 

• Não ocorreu modificação da duração do tempo de condução central 

avaliado com PESS seis meses após cranioplastia; 

• Tendência a aumento da TCC nos doentes com 50 anos ou mais em 

relação aos doentes com menos de 50 anos de idade; 

• Correlação entre a extensão do período de espera para a cranioplastia 

e o pior desempenho funcional na avaliação pela escala de Barthel 

com o aumento da duração do tempo de condução central; 

• Melhora do desempenho das capacidades visuoconstrutivas e 

visuoespaciais; 

• Melhora do desempenho das capacidades visuoconstrutivas e 

visuoespaciais no subgrupo de doentes que haviam sofrido TCE.; 

• Melhora do desempenho nas atividades de vida diária e de 

autocuidados de acordo com o Índice de Barthel na amostra geral e no 

subgrupo de doentes que haviam sofrido TCE.; 

• Melhora da arquitetura do parênquima encefálico em termos de 

redução do DLM, expansão do parênquima encefálico frontal 

ipsilateralmente à cranioplastia e melhor delineamento dos sulcos na 

convexidade cerebral. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



8 Anexos  68 

 

8 ANEXOS 

 

 

8.1 Anexo A - Parecer consubstanciado da Comissão de Ética para análise 
de Projetos de Pesquisa – CAPPESQ – HCFMUSP 
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8.2 Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 
 



8 Anexos  71 

 

 



8 Anexos  72 

 

 



8 Anexos  73 

 

 



8 Anexos  74 

 

8.3 Anexo C – Formulário de coleta de dados para aplicação do escala do 
mini exame do estado mental (MEEM) 
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8.4 Anexo D – Formulário de coleta de dados para aplicação da escala de 
Rankin modificada 
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8.5 Anexo E - Formulário de coleta de dados para aplicação da escala de 
Barthel 
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8.6 Anexo F – Formulário de coleta de dados para avaliação da excitabilidade 
cortical 
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