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RESUMO
Hayashi CY. Avaliação da excitabilidade cortical em pacientes com lesão axonial
difusa tardia [Dissertação] São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo; 2018.
Introdução: Ativação exacerbada de processos excitatórios mediados por
NMDA e excesso de inibição mediada por GABA são descritos, respectivamente,
nas fases agudas e subagudas após o traumatismo cranioencefálico (TCE). No
entanto, existem poucos estudos a respeito do funcionamento desses circuitos
na fase crônica do TCE. Objetivo: Avaliar a excitabilidade cortical (EC) de
pacientes em fase crônica que sofreram TCE, especificamente diagnosticados
com lesão axonial difusa (LAD). Métodos: Todos os 31 pacientes adultos foram
avaliados após 1 ano, pelo menos, do TCE moderado ou grave. Inicialmente, os
pacientes foram submetidos à avaliação de funções executivas - atenção,
memória, fluência verbal e velocidade de processamento de informação - por
meio de bateria neuropsicológica. Em seguida, a avaliação da EC foi realizada
utilizando-se uma bobina circular para aplicar pulsos simples e pareados de
estimulação magnética transcraniana na região cortical representativa do
abdutor curto do polegar (pollicis brevis) na área M1 de ambos hemisférios. Os
parâmetros de EC medidos foram: Limiar Motor de Repouso (LMR), Potenciais
Evocados Motores (PEM), Inibição Intracortical de Intervalo Curto (IICIC) e
Facilitação Intracortical (FIC). Todos os dados foram comparados aos dados
normativos de EC já descritos na literatura e também aos de um grupo controle
de pessoas saudáveis. Resultados: Não houve diferença significativa entre os
hemisférios direto e esquerdo. Desta forma, os dados foram analisados de forma
agrupada (“pooled data”). Os valores de LMR e FIC dos pacientes com LAD
estavam dentro dos valores de normalidade. No entanto, os valores de PEMs a
120% do LMR, a 140% do LMR e IICIC estavam aumentados (respectivamente
p=0,013; p=0,012; p<0,001): PEM-120% LAD 524,95 [365,42 ; 616,66] versus
Controles 303,50 [241,49 ; 399,19]; PEM-140% LAD 1150,00 [960,56 ; 1700,00]
vs Controles 670,5 [575,43 ; 1122,78] e IICIC LAD 1,09 [0,82 ; 1,35] vs Controles
0,34 [0,28 ; 0,51]; pp02-Rel LAD 0,85 [0,64 ; 1,36] vs Controles 0,28 [0,20 ; 0,37];
pp04-Rel LAD 1,03 [0,88 ; 1,34] vs Controles 0,38 [0,29 ; 0,62] – sugerindo um
possível desarranjo no sistema inibitório (p<0.001). Os achados
neuropsicológicos mostraram alterações na memória, atenção e velocidade de
processamento de informação, mas possuíam correlação fraca com os dados de
EC. Conclusão: Como os processos inibitórios envolvem circuitos mediados por
GABA, além de outros, existe a possível inferência de que a própria fisiopatologia
do LAD (rompimento de axônios) possa depletar GABA contribuindo com a
desinibição do sistema neural na fase crônica do LAD.
Descritores: lesões encefálicas; traumatismos craniocerebrais; lesão axonal
difusa;

neurofisiologia;

excitabilidade

transcraniana; córtex motor.

cortical;

estimulação

magnética

ABSTRACT
Hayashi CY. Cortical excitability assessment on patients with chronic diffuse
axonal injury [Dissertation] São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo”; 2018.
Background: Overactivation of NMDA-mediated excitatory processes and
excess of GABA-mediated inhibition are described after a brain injury on the
acute and subacute phases, respectively. Nevertheless, there are few studies
regarding the circuitry on the chronic phase of brain injury. Objective: To
evaluate the cortical excitability (CE) on the chronic phase of Traumatic Brain
Injury (TBI) victims, specifically diagnosed with Diffuse Axonal Injury (DAI).
Method: All 31 adult patients were evaluated after one year, at least, from the
moderate and severe TBI. First, all patients underwent a broad
neuropsychological assessment to evaluate executive functions – attention,
memory, verbal fluency and information processing speed. Then, subsequently,
the CE assessment was performed with a circular coil applying single-pulse and
paired-pulse transcranial magnetic stimulation over the cortical representation of
the abductor pollicis brevis muscle on M1 of both hemispheres. The CE
parameters measured were: Resting Motor Threshold (RMT), Motor-Evoked
Potentials (MEP), Short Interval Intracortical Inhibition (SIICI), and Intracortical
Facilitation (ICF). All data were compared to normative data previously described
on literature and to a control group that consisted of healthy subjects. Results:
No significant difference between Left and Right hemispheres were found on
these DAI patients. Therefore, parameters were analyzed as pooled data. Values
of RMT and ICF from DAI patients were found within the normality. However,
MEPs and SIICI values were higher on DAI patients (respectively p=0,013;
p=0,012; p<0,001): MEP-120% DAI 524,95 [365,42 ; 616,66] versus Control
303,50 [241,49 ; 399,19]; MEP-140% DAI 1150,00 [960,56 ; 1700,00] vs Control
670,5 [575,43 ; 1122,78] and SIICI DAI 1,09 [0,82 ; 1,35] vs Control 0,34 [0,28 ;
0,51]; pp02-Rel DAI 0,85 [0,64 ; 1,36] vs Control 0,28 [0,20 ; 0,37]; pp04-Rel DAI
1,03 [0,88 ; 1,34] vs Control 0,38 [0,29 ; 0,62] – suggesting a disarranged
inhibitory system (p<0.001). The neuropsychological findings had weak
correlation with CE data. Conclusion: As inhibition processes also involve
GABA-mediated circuitry, it is likely to infer that DAI pathophysiology itself
(disruption of axons) may deplete GABA contributing to a disinhibition of the
neural system on the chronic phase of DAI.
Descriptors: brain injuries; craniocerebral trauma; diffuse axonal injury;
neurophysiology; cortical excitability; transcranial magnetic stimulation; motor
cortex.

INTRODUÇÃO

1

1 INTRODUÇÃO
O traumatismo cranioencefálico (TCE) é um dos maiores problemas de
saúde por causas externas envolvendo acidentes automobilísticos 1,2. O trauma,
em contexto geral, atinge a parcela da população de jovens adultos do sexo
masculino em idade economicamente ativa. Apesar das medidas sócioeducativas para prevenção de acidentes, o TCE ainda é o principal responsável
pela mortalidade e sequelas tanto motoras quanto cognitivas entre tais
indivíduos, exercendo grande impacto socioeconômico em todo o mundo 3-6.
No Brasil, o TCE apresenta uma incidência de 360 por 100 000
habitantes7. Estima-se que seja o responsável por 9% da mortalidade global e,
pior, para cada morte somam-se dezenas de hospitalizações, centenas de
atendimentos de urgência e milhares de consultas médicas2.
O TCE é classificado de acordo com a gravidade clínica (leve, moderado
ou grave), com o tipo anatomopatológico (focal ou difuso) e com o mecanismo
de trauma envolvido (fechado ou penetrante)1. Cada uma destas situações
requer um manejo específico e de qualidade visando diminuir os prejuízos da
injúria encefálica.
Na realidade de países em desenvolvimento, os relatos sobre a qualidade
e padronização do atendimento ao TCE ainda necessitam de melhorias, tanto do
ponto de vista da prática clínica quanto da gestão de centros de trauma, pois
sem evidência robusta do manejo ao neurotrauma, os estudos aprofundados e
novas alternativas assistenciais ficam limitados8,9.
O manejo das lesões focais geralmente é mais simples comparado ao
manejo das difusas uma vez que a complexidade de lesões distribuídas por toda
extensão do encéfalo contribui para uma alta morbimortalidade 1,8-17. Dentre as
lesões que compõem o grupo de TCEs, a lesão axonial difusa (LAD) é a condição
clínica mais frequentemente relacionada aos casos de TCE fechado 1,8-20.
Clinicamente, as vítimas de trauma que permanecem em coma por um
tempo prolongado (6 horas ou mais), sem lesões isquêmicas ou de massa
associadas, são geralmente diagnosticadas com LAD18-22. É predominante em
aproximadamente 50% de todos os casos e está presente em todas as
gravidades de TCE. Mesmo assim, as lesões características de LAD são
microscópicas e muitas vezes não podem ser identificados pelos métodos
2

convencionais de neuroimagem, como tomografia computadoriza (TC) ou
ressonância magnética (RM) de crânio, o que dificulta ainda mais o seu
manejo1,8-22.
Apesar dos pacientes com TCE apresentarem déficits neurológicos
transitórios23, as mudanças cognitivas podem ser persistentes, especialmente
em lesões moderadas e graves, e incluem: diminuição na flexibilidade mental e
na atenção, alteração na tomada de decisão (shifting sets), no planejamento, na
organização e sequenciamento, no julgamento, na fluência verbal, na memória
operacional e na impulsividade24.
Vale ressaltar que mesmo as lesões leves são capazes de causar
prejuízos persistentes no comportamento, em especial na cognição 25. De fato, o
prejuízo comportamental é uma das principais sequelas oriundas do TCE,
algumas vezes acompanhado de outras alterações sensitivo-motoras que
acarretam em um grande comprometimento da qualidade de vida do paciente e
de seu cuidador3,4,26-28.
Alguns

estudos

já

demonstraram

a

correlação

entre

LAD

e

comprometimento de funções executivas, atenção e memória 25-29. Mas ainda é
preciso aprofundar os estudos sobre causa-efeito que a LAD pode ter no sistema
nervoso, tanto no período mais precoce quanto no tardio.
Apesar dos esforços intensivos para definir os resultados funcionais
tardios já no início do tratamento do TCE, não há muitas informações sobre as
alterações neurofisiológicas tardias em quadro específico de LAD.
Uma das razões é o desafio de avaliar o comportamento da plasticidade
cortical após a lesão encefálica e como o diagnóstico de LAD só pode ser
confirmado por análise histopatológica pós-morte, o desenvolvimento de
técnicas novas e mais refinadas - por exemplo, imagens de RM ponderadas por
difusão (DWI) e por tensor de difusão (DTI) - permitem estudar alterações
estruturais causadas pela LAD in vivo18-22,30-33.
Neste contexto, o uso da estimulação magnética transcraniana (EMT) na
avaliação da excitabilidade cortical (EC) vem despontando como alternativa nãoinvasiva de avaliação e de estimulação cerebral com trabalhos demonstrando
ser uma ferramenta útil para medição das alterações plásticas do córtex cerebral
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fornecendo

informações

indiretas

sobre

circuitos

interneuronais

intracorticais31,32,34,35-56.
Baseando-se no princípio de Faraday, a EMT utiliza a passagem de
corrente elétrica por uma bobina para gerar campo eletromagnético capaz de
provocar diferença de potencial a poucos centímetros de distância. Desta forma,
ao aplicar-se um pulso eletromagnético no córtex cerebral de uma pessoa, é
possível provocar despolarização de neurônios pela corrente induzida 23-25.
Já é relatado na literatura o uso da EMT repetitiva (modo terapêutico) na
reabilitação dos pacientes com lesão cerebral abordando diversas funções
neurológicas: função motora da mão56,57, humor58-61, funções visuoespaciais62,63,
linguagem64-66, funções executivas67,68, espasticidade69-73, dor74,75 e marcha76.
Para os estudos neurofisiológicos, a EMT é utilizada no modo nãorepetitivo buscando observar fenômenos pontuais. As regiões de aplicação da
EMT que apresentam efeito mensurável são o córtex visual, provocando
fosfenos, e o córtex motor primário (M1), provocando contração muscular
evidenciada por eletromiografia. Pela facilidade de mensuração da resposta, o
córtex motor é a área mais utilizada para aplicação de EMT em estudos do
funcionamento cerebral35-40.
A amplitude da resposta motora obtida por meio do potencial evocado
motor e o tempo decorrido entre estímulo e resposta foram os primeiros
parâmetros a constituírem as medidas de excitabilidade cortical (EC). Estão
descritas, atualmente, 25 medidas diferentes que compõem a avaliação da EC
em alvos musculares diversificados41-45.
Usando como referência as regiões do homúnculo de Penfield, pode-se
estimular áreas dos córtices motor que representam o grupo muscular alvo de
sua escolha, conforme o estudo que se deseja fazer. Os parâmetros de EC mais
reproduzidos são o Limiar Motor de Repouso (LMR), Potencial Evocado Motor
(PEM) e respectiva curva de recrutamento, Inibição intracortical de intervalo curto
(IICIC) e Facilitação intracortical (FIC)35-45.
O fenômeno da IICIC é dependente de sistema interneuronal localizado
no córtex motor, de limiares baixos que representam interação de sistemas
inibitórios e facilitatórios. Provavelmente tem ação de filtrar programas motores
indesejados e facilitar aqueles de propósito funcional, não sofrendo influência
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dos bloqueadores de canais iônicos, porém sua ação fica aumentada por
agonistas do tipo A de ácido gama-aminobutírico (GABA), antiglutamatérgicos e
dopaminérgicos31,44,46-52.
Sabe-se que mecanismos de facilitação e inibição intracortical englobam
vias mediadas por N-metil-D-aspartato (NMDA) e GABA, respectivamente, e que
um desequilíbrio entre os neurotransmissores envolvidos está de certa forma
relacionado à plasticidade mal-adaptativa31,46-52.
O conhecimento mais aprofundado sobre como essa dinâmica entre
processos facilitatórios e inibitórios interfere na recuperação do tecido cerebral
após o TCE possibilitaria novas perspectivas terapêuticas e alternativas de
reabilitação.
Embora a EMT possa avaliar diversos aspectos da EC e possua também
outras aplicações, este estudo tem interesse particularmente em avaliar
aspectos relacionados a circuitos glutamatérgicos e GABAérgicos devido à
fisiopatologia do LAD1,18-22,31,32,36,37,42-44,46-52,77.
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OBJETIVOS

2

2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo primário
Avaliar dados da excitabilidade cortical obtida em pacientes com LAD pósTCE.
2.2 Objetivos secundários
1. Mensurar e analisar a correlação dos dados de excitabilidade cortical
com os aspectos neuropsicológicos relacionados à memória, atenção
e funções executivas.
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REVISÃO DA
LITERATURA
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3 REVISÃO DA LITERATURA
A avaliação de EC é utilizada para estudos neurofisiológicos em diversas
condições de saúde-doença, como acidente vascular encefálico, em doenças
psiquiátricas, em síndromes dolorosas e até mesmo no TCE52-57.
No entanto, o TCE abrange um grupo de lesões muito diferentes umas
das outras, como por exemplo, concussão, contusão cerebral, hemorragia
subaracnóidea, hematoma subdural, tumefação/edema cerebral (brain swelling)
e a própria LAD1,10-19 e cada uma destas com sua respectiva gravidade clínica.
Este motivo faz com que estudos sobre TCE ainda sejam muito
heterogêneos intrínseca e extrinsecamente, com a grande limitação de seus
resultados não poderem ser comparados ou generalizados8,9.
Desta forma, uma revisão de literatura a respeito da avaliação de EC no
TCE se fez necessária para identificar o que tem sido estudado no aspecto
neurofisiológico do trauma de acordo com as diversas lesões e gravidades
existentes.

3.1 Método da revisão de escopo
O tipo de revisão mais adequado para este fim, de acordo com o Joanna
Briggs Institute (JBI)78, é a revisão de escopo, pois mapeia conceitos-chave e
evidências disponíveis dentro de áreas novas de estudo, mostrando uma visão
ampla do que já está descrito na literatura.
A partir do acrônimo “P-C-C” (Population / Concept / Context)78, definiuse “População” como os pacientes vítimas de TCE (adultos e crianças),
“Conceito” como avaliação da EC e “Contexto” como gravidade e tipos de TCE.
Os descritores foram identificados e confirmados com base nos termos
Medical Subject Headings (MeSH) e EMTREE subject headings, juntamente com
a definição das bases de dados a serem utilizadas para a busca: Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), American
Psychological Association (PsycINFO) e EMBASE. As estratégias de busca
usadas e as respectivas bases de dados estão apresentadas no Quadro 1.
Refinando-se a análise, foram aplicados os seguintes critérios de
inclusão: estudos primários (ensaios clínicos randomizados, séries de casos,
relatos de experiência), tanto de caráter quantitativo quanto qualitativo,
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publicados em língua inglesa, portuguesa ou espanhola, envolvendo pacientes
adultos e/ou pediátricos, publicados até 31 dezembro de 2017.
Como critérios de exclusão foram definidos: revisões de qualquer caráter,
comentários ou editoriais, trabalhos ou resumos de congressos/eventos, acesso
restrito aos textos na íntegra, estudos com animais.
A pesquisa nas bases foi realizada no período de 08 de janeiro a 16 de
março de 2018, reunindo-se as informações em uma planilha única do programa
Microsoft Office Excel 2010®.
Quadro 1 – Estratégias de busca utilizadas nas bases de dados
selecionadas – jan./2018 a mar./2018
Bases de dados

Estratégias de Busca (termos MeSH e Emtree)
((("Brain Injuries, Traumatic"[Mesh] OR "Craniocerebral

MEDLINE

Trauma"[Mesh]) AND "Transcranial Magnetic
Stimulation"[Mesh]) AND "Cortical Excitability"[Mesh])

PsycINFO

EMBASE

{Transcranial Magnetic Stimulation} AND {Traumatic
Brain Injury}
'transcranial magnetic stimulation'/exp AND 'head
injury'/exp AND 'cortical excitability'/exp

3.2 Seleção dos artigos resgatados
A seleção dos artigos para análise aprofundada do tema foi feita a partir
dos títulos, inicialmente, seguida dos resumos e por último pela leitura do artigo
na íntegra. Ao final da busca em todas as bases de dados foram encontrados 86
artigos relacionados ao tema de avaliação da EC em pacientes com lesão
cerebral.
Destes, 63 foram excluídos devido aos critérios de inclusão/exclusão e a
duplicatas, restando 23 artigos para a análise crítica e aprofundada. A Figura 1
apresenta a seleção dos artigos de acordo com a diretriz dos principais itens a
serem relatados em revisões sistemáticas e metanálises (PRISMA) do JBI 78.
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Figura 1 - Diagrama de fluxo para seleção dos artigos a serem analisados,
segundo a diretriz PRISMA – jan./2018 a mar./2018

NOTA: EMT: Estimulação magnética transcraniana.
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Os dados extraídos para análise foram: pacientes envolvidos (adulto ou
pediátrico), parâmetros de excitabilidade cortical utilizados, tipos de lesões
específicas do TCE, gravidade do TCE, tempo de evolução (agudo/crônico).

3.3 Análise aprofundada dos artigos
A Tabela 1 apresenta os itens avaliados em cada artigo selecionado. As
publicações encontradas foram dos anos de 2001 a 2017, na língua inglesa, não
tendo sido encontradas publicações nas línguas portuguesa ou espanhola. Não
foi encontrado nenhum artigo de caráter qualitativo. Apenas 1 artigo incluiu
amostra pediátrica79.
Outro fato importante, como pode ser visto na Tabela 1, é que os termos
MeSH e EMTREE para “traumatismos cranioencefálicos” são englobados e
definidos em inglês como “brain injuries” e isso faz com que muitas vezes outras
doenças acabam sendo agrupadas nas publicações quando se realiza
estratégias de busca com descritores. Mesmo filtrando os artigos após leitura na
íntegra, alguns estudos ainda incluíam em sua amostra pacientes com TCE
juntamente com os de outras doenças (encefalopatia anóxica pós-parada
cardiorrespiratória, infecção do sistema nervoso central, etc.), fazendo com que
a análise crítica fosse mais cautelosa86-88,100.
Dos parâmetros de excitabilidade cortical mais utilizados, temos: LMR (19
estudos), PEM em amplitude e latência (13 estudos), período silente cortical
(PSc) (11 estudos), IICIC (9 estudos), FIC (8 estudos), tempo de condução
motora central (TCMC) e periférica (7 estudos), inibição intracortical de intervalo
longo (IICIL) (6 estudos), curva estímulo-resposta (curva E-R) / input-output
(curva I/O) (4 estudos), limiar motor ativo (LMA) (3 estudos), inibição aferente de
latência curta (3 estudos), inibição transcalosa e respectivo tempo de latência (3
estudos), período silente ipsilateral (PSi) (2 estudos), modulação induzida
aferente (1 estudo), inibição aferente de latência longa (1 estudo), estimulação
associativa pareada (1 estudos).
Foi relatado também associação de parâmetros de EC com uso de
potencial evocado somato-sensitivo em três estudos86,93,99. Os grupamentos
musculares alvo mais utilizados foram o abdutor curto do polegar (pollicis brevis)
e o primeiro interósseo dorsal da mão.
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A quantidade de artigos resgatados nas bases de dados já identifica a
escassez de estudos neurofisiológicos na área do TCE e, particularmente,
mostra a variedade de lesões específicas que foram classificadas como TCE.
Dentre as lesões descritas, encontrou-se LAD, concussão, hemorragia
subaracnóidea,

hemorragia

intracraniana

não

especificada,

hemorragia

intraparenquimatosa, hematoma epidural e combinações de tais lesões.
Também foram encontradas descrições inespecíficas, como lesões de córtex
frontal e parietal ou como difusas, focais e mistas (Tabela 1).
Na área de neurotrauma, é comum que os pacientes apresentem mais de
um tipo de lesão encefálica devido ao mecanismo e gravidade do trauma em
si1,101. Isso por si só já é um fator de viés inerente em qualquer pesquisa clínica,
pois não se pode isolar o estudo de mecanismos fisiopatológicos de uma lesão
intracraniana específica à parte da influência de outras lesões existentes no
encéfalo e no resto do corpo humano que sofreu um trauma sistêmico. De
qualquer forma, a seleção criteriosa de pacientes por meio de definições
diagnósticas é uma tentativa plausível para homogeneizar a amostra.
Sobre o tipo específico de lesão, a concussão foi a mais estudada. Isso
pode ter relação direta com os países onde os estudos foram conduzidos,
geralmente na América do Norte e na Europa, pois este tipo de lesão ocorre com
grande frequência nos esportes de alto impacto, como futebol americano, rugby
e hockey, e acabam sendo uma grande preocupação para os profissionais
nestes locais80,83-85,89,91,93,95,96,100. Foram reportadas alterações de PSi, PSc,
inibição transcalosa, IICIL e FIC em atletas de modalidades diferentes que
sofreram concussão.
Pearce et al84 encontrou PSc mais curtos e IICIC e IICIL diminuídos, ao
contrário de Miller et al77, De Beaumont et al89,95,96 e Tremblay et al93 que
encontraram PSc mais longos e IICIL maiores. Uma das diferenças seria o tempo
de evolução do TCE, pois Pearce et al84 estudou indivíduos que sofreram
concussão há mais de 20 anos e nos outros estudos o tempo de evolução foi de
horas ou semanas. Ainda assim, um dos estudos de De Beaumont et al95 em
que o tempo de evolução foi maior que 25 anos, encontrou-se PSc longos e
correlação de que quanto pior era a gravidade da concussão e/ou mais TCEs
sofridos (2 ou mais episódios), mais longo era o PSc.
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O único estudo com amostra pediátrica também estudou concussão.
Seeger et al79 não encontrou diferença no PSc, mas encontrou IICIL diminuída
em crianças sintomáticas após 1 mês do TCE comparado com crianças
saudáveis. Resultado, este, que também difere dos estudos em adultos.
Kawasaki et al90 estudou o efeito da compressão por hematoma subdural
crônico na inibição aferente de latência curta, no entanto, não está especificado
se a causa foi traumática ou não. Como hematomas subdurais em idosos podem
ser de causas variadas que também incluem traumáticas, este estudo não foi
excluído da análise pelo interesse nos achados. Encontrou-se que a inibição
aferente de latência curta estava diminuída em comparação aos controles e
houve tendência de valores de LMR aumentados e IICIC e FIC diminuídos.
A LAD foi foco de estudo em apenas dois trabalhos englobando todas as
gravidades da lesão. Jang et al98 encontrou alterações no PEM e na taxa de
recuperação motora conforme a gravidade da LAD, citando também a lacuna
existente sobre estudos neurofisiológicos e de recuperação desta lesão.
Bernabeu et al94 encontrou resultados complementares sobre alterações no LMR
e PEM, mencionando também a relação do déficit motor e da gravidade da LAD.
Estudos que envolveram não somente LAD, mas também outras lesões,
encontraram alterações em LMR aumentados e IICIC e FIC diminuídos86,88,100.
Encontrou-se também estudos de EC com pacientes em estado
vegetativo persistente (EVP) e estado mínimo de consciência (EMC), que
possuíam LAD dentre outras lesões. Matsumoto-Miyazaki et al81 encontrou que
as amplitudes de PEM durante sessões de acupuntura em pacientes com EVP
e EMC eram maiores e o TCMC era menor comparados aos períodos sem
acupuntura, mostrando a integridade neuronal mesmo em condições críticas.
Pistoia et al87 encontrou latência reduzida de PEM e aumento da amplitude em
pacientes de TCE e de hemorragia intracraniana que mantinham EVP ou EMC,
mas não em pacientes nas mesmas condições causadas por encefalopatia pósanóxica,

possivelmente

sugerindo

mecanismos

fisiopatológicos

de

funcionalidade neuronal diferentes dentre as causas de EVP.
Em contraste, Bagnato et al88 encontrou tanto inibição quanto facilitação
intracortical

diminuídas

em

pacientes

que

mantinham

EVP

e

EMC

especificamente pós-TCE em comparação aos controles. Nesta situação poderia
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se pensar que a gravidade do TCE teria uma grande influência no funcionamento
cortical, no entanto a amostra incluiu apenas 5 pacientes.
Com relação à gravidade do TCE, onze estudos classificaram a condição
clínica de sua amostra como TCE leve77,79,80,83,84,85,89,91,93,95,96, três como
grave81,94,99, dois como combinação de leve e moderado92,100, e apenas um como
combinação de moderado e grave82. Quatro estudos não descreveram como
classificaram a gravidade e o estudo de Lapitskaya et al86 descreveu a gravidade
da lesão encefálica em função da pontuação na Escala de Coma de Glasgow
(ECGla)102 menor ou igual a 11. Apenas o estudo de Takeuchi et al 97 englobou
TCE leve, moderado e grave.
Apenas um estudo não descreveu o tempo de evolução do TCE 90, nos
demais o tempo desde a ocorrência da lesão encefálica até a avaliação da EC
variou de 72 horas a 41 anos. Isso sugere que os pesquisadores estão buscando
entender de forma ampla como é a evolução da lesão encefálica no aspecto
neurofisiológico e como os mecanismos de recuperação e neuroplasticidade se
comportam ao longo do tempo, seja na fase aguda ou mais crônica.
Tendo em vista este contexto, tais estudos de recuperação no TCE vêm
sendo possibilitados na atualidade por conta das melhorias no atendimento
inicial ao trauma, tanto pré-hospitalar quanto intra-hospitalar, e dos avanços na
tecnologia diagnóstica (desenvolvimento de TC e RM), pois em tempos
passados a preocupação principal era cuidar das vítimas de TCE para que
sobrevivessem na cena do trauma, no transporte e também na internação
hospitalar. Uma vez que o panorama de sobrevida tenha melhorado, a atenção
se foca para a recuperação do indivíduo, tanto motora quanto cognitiva, e
reintegração social1,101.
Com os resultados desta revisão de escopo, evidencia-se que a
ferramenta não invasiva de EMT é uma alternativa viável e de boa tolerância
para uso nos estudos neurofisiológicos de pacientes que sofreram TCE e, ainda
que os trabalhos publicados apresentem resultados diferentes, as medidas de
EC podem ser parâmetros confiáveis para avaliação do funcionamento cortical
em lesões encefálicas.

16

Tabela 1 – Artigos analisados para revisão de escopo de acordo com gravidade do TCE, tempo de evolução, tipos de
lesões e parâmetros de EC – jan./2018 a mar./2018
Autores
Seeger
et al79

Ano

Amostra

Objetivos

Gravidade

2017

Pediátrico

Determinar
alterações de EC
em crianças que
sofreram TCE
leve e sua
associação com
aspectos clínicos
e neuropsicológicos.

TCE leve

Explorar as
consequências a
longo prazo de
concussões
utilizando EMT
para examinar
alterações de
excitabilidade.

TCE leve

(8 a 18 anos)
n= 35 TCE
leve
sintomáticos
+ 27 TCE
leve
assintomáticos + 28
controles

Davidson e
Tremblay80

2016

Adultos
(24 anos,
média)
n= 16 TCE +
16 controles

Tempo de
evolução

Tipo de
lesão

Modalidades
de EMT

Parâmetros
EC

1 mês
após o
TCE

Concussão,
Síndrome
PósConcussional

Pulsos
simples,

LMR, LMA,
PSc, PSi,
IICIC, IICIL,
FIC
Alvo: PID

LMR, LMA, FIC
e IICIC, PSc e
PSi
semelhantes
entre os grupos.
IICIL
significativamen
te menor no
grupo
sintomático.

6 a 161
meses
após TCE

Concussão

LMR,
amplitude e
latência de
PEM,
Modulação
induzida
aferente,
PSc, PSi,
Inibição
transcalosa

Houve
diferença para
PSi sugerindo
alteração na
inibição
transcalosa no
grupo TCE.

Pulsos
pareados

Pulsos
simples,
Pulsos
pareados

Resultados

Alvo: PID

(continua)
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(continuação)
MatsumotoMiyazaki
et al81

2016

Adultos
(mediana de
34 anos)
n= 14 TCE
(5 estados
vegetativo + 9
estado
mínimo de
consciência)

Fecteau
et al82

2015

Adultos
(17 a 50
anos)
n= 6 TCE
moderados +
14 TCE
graves + 20
controles

Avaliar os
efeitos
imediatos da
acupuntura na
atividade do
trato
corticoespinhal
em pacientes
com distúrbio
de consciência.

TCE grave

Caracterizar a
modulação da
excitabilidade
do córtex motor
durante
observação
passiva de
movimento dos
dedos.

TCE
moderado
e grave

Mediana de
18 meses

Subagudo,
até 147
dias após
TCE

LAD,
Contusão,
Hemorragia
subaracnóidea
traumática,
Mistas

Pulsos
simples

Lesão em
córtex frontal e
parietal

Pulsos
simples

Amplitude e
latência de
PEM,
TCMC
Alvo: APB

LMR, PEM120%
Alvo: PID e
APB

Amplitude de PEM
foram
significativamente
maiores durante as
sessões de
acupuntura
comparada às
sessões controles e o
tempo de condução
motora central foi
menor nas sessões de
acupuntura
comparada às
controles.
Não houve diferença
na amplitude dos PEM
para observação de
dedo em movimento e
observação de dedo
parado no grupo TCE.
Houve correlação
positiva entre
funcionalidade motora
e amplitude de PEM
na observação de
movimento.

(continua)
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(continuação)
Tremblay
et al83

2015

Adultos
(22 a 44
anos)
n= 5 casos

Miller
et al77

2014

Adultos
(> 19 anos)
n= 15 TCE +
15 controles

Avaliar os efeitos
da estimulação
Theta-burst
contínua (cTBS)
nos PEM
induzidos por
EMT.

TCE leve

Avaliar a
excitabilidade e
inibição do córtex
motor em fase
aguda e
longitudinalmente.

TCE leve

14 dias
após
TCE e 6
semanas
após

Concussão
(graus 2 e 3)

Pulsos
simples,
Pulsos
repetitivos
Theta-burst

LMR, LMA

72 horas
após
TCE e 1,
2, 4 e 8
semanas

Não descrito

Pulsos
simples

LMR, PEM,
PSc

Alvo: PID

Alvo: PID

Falha na
supressão de PEM
ocasionada pelo
cTBS após 2
semanas do TCE
mostrou
plasticidade
alterada em fase
aguda, mas
supressão
presente após 6
semanas sugeriu
melhora da
plasticidade, em
associação com
melhora dos
sintomas pósconcussionais.
Não houve
diferença de LMR
e PEM em nenhum
dos períodos de
avaliação, mas
PSc foram mais
longos no grupo
TCE em todos os
períodos de
avaliação.

(continua)
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(continuação)
Pearce
et al84

2014

Adultos
(> 40 anos)
n= 20
jogadores de
elite + 20
jogadores
amadores +
20 controles

Powers
et al85

2014

Adultos
(≥ 19 anos)
n= 8 TCE + 8
controles

Lapitskaya
et al86

2013

Adultos
(50 anos,
média)
n= 19 Lesões
cerebrais + 9
controles

Investigar a
excitabilidade e
inibição
corticomotora de
jogadores de
futebol
aposentados
amadores e de elite
que sofreram TCE.

TCE leve

Avaliar
excitabilidade
cortical, ativação
voluntária
muscular,
percepção de força
depois da fase
inicial sintomática
pós-concussão.

TCE leve

Avaliar EC motora
de acordo com a
gravidade da lesão
e funcionalidade de
pacientes com
lesão cerebral
traumática, nãotraumática e
anóxica.

Descrito
em
função
da
ECGla
(escores
≤11)

Em média,
mais de
20 anos
após o
TCE

Concussão

1a4
semanas
após TCE

Concussão

36 a 342
dias após
lesão
cerebral

Pulsos
simples,
Pulsos
pareados

Curva E-R,
PEM-125%,
LMA, PSc,
IICIC, IICIL
Alvo: PID

Pulsos
simples,
Pulsos
pareados

TCE (LAD e
contusão),
Encefalopatia
anóxica,
Hemorragia
subaracnóidea, Infecção
de SNC

Pulsos
simples,
Pulsos
pareados

LMR, PEM,
IICIC, IICIL,
FIC, PSc
Alvo: PID

PESS, LMR,
IICIC, FIC,
Inibição
aferente de
latência
curta,
Alvo: PID e
APB

Ambos grupos de
jogadores
apresentaram IICIC
e IICIL diminuídos,
PSc mais curtos e
diferenças na Curva
E-R comparado aos
controles.

FIC diminuída no
TCE, menor
ativação voluntária
muscular e maior
percepção de força.

IICIC e inibição
aferente de latência
curta estavam
significativamente
menores no grupo
LAD controle, tendo
correlação
significativa com a
gravidade da lesão.

(continua)
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Pistoia
et al87

2013

Adultos
(19 a 72
anos)
n= 6 estado
vegetativo e
estado
mínimo de
consciência

Bagnato
et al88

2012

Adultos
(30 anos,
média)
n= 5 estado
vegetativo
pós-TCE + 10
controles

Investigar se a
facilitação cortical
induzida por EMT
poderia provocar
comportamento
motor voluntário
em pacientes
com lesão
cerebral.

Não
descrito

Avaliar circuitos
interneuronais
inibitórios e
excitatórios em
pacientes em
estado vegetativo
pós-TCE.

Não
descrito

120 a 240
dias após
lesão
cerebral

2 a 26
meses
após TCE

TCE não
especificado,
Hemorragia
intracraniana,
Encefalopatia
anóxica

Pulsos
simples

LAD,
Contusão,
Hematoma
epidural,
Hemorragia
subaracnóidea,
Hemorragia
intraparenquimatosa

Pulsos
simples,

LMR,
Amplitude e
latência de
PEM
Alvo: APB

Pulsos
pareados

LMR, FIC,
IICIC,
TCMC
Alvo: PID

Latência
reduzida de PEM
e aumento de
amplitude
observada em
pacientes de
TCE e
Hemorragia
intracraniana,
mas não em
pacientes de
encefalopatia
pós-anóxia.
Tanto a inibição
quanto a
facilitação
intracortical dos
pacientes
estavam
significativamente reduzidas
comparado aos
controles.

(continua)
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De
Beaumont
et al89

2012

Adultos
(19 a 27
anos)
n= 13
jogadores que
sofreram pelo
menos duas
concussões +
19 jogadores
sem histórico
de TCE

Kawasaki
et al90

2012

Adultos
(58 a 91
anos)
n= 16
Hematomas
subdurais
crônicos + 16
controles

Testar a hipótese
de que inibição
GABAérgica
aumentada após
concussões
repetidas poderia
suprimir LTP/
LTD e contribuir
para déficit de
aprendizado.

TCE leve

Avaliar a
excitabilidade
cortical de
pacientes com
compressão
cortical leve.

Não
descrito

> 9 meses
após TCE

Concussão

Pulsos
simples

LMR, PEM,
PSc, IICIL,
Estimulação
associativa
pareada,
efeitos “LTPlike” e “LTDlike”
Alvo: APB

Não
descrito

Hematoma
subdural
crônico

Pulsos
simples,
Pulsos
pareados

LMR, IICIC,
FIC, Inibição
aferente de
latência
curta,
Alvo: PID

Grupo com
concussões
repetidas
apresentou IICIL
aumentado e PSc
mais longo, tendo
associação com
pior desempenho
nas tarefas
seriadas de tempo
de reação e
aprendizado motor
comparado ao
grupo sem
histórico de
concussão.
Pacientes
apresentaram
inibição aferente
de latência curta
menor que os
controles, com
tendência de
maiores valores de
LMR e menores
IICIC e FIC.

(continua)
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Tallus
et al91

2012

Adultos
(> 18 anos)
n= 11 TCE
sintomáticos +
8 TCE
assintomáticos + 9
controles

Nardone
et al92

2011

Adultos
(> 18 anos)
n= 11
sonolência
excessiva
diurna (SED)
subjetiva + 12
SED objetiva +
11 com fadiga
+ 10 com
hipersonia
pós-traumática
+ 14 controles
(sendo 21 TCE
leve + 23 TCE
moderado)

Avaliar limiar motor
em fases crônicas
pós-TCE leve e sua
associação com a
recuperação.

TCE leve

Determinar se
existe associação
de distúrbio no ciclo
sono-vigília com
alterações na
excitabilidade do
córtex cerebral.

TCE leve
e
moderado

5 anos
após TCE

Concussão,
Síndrome PósConcussional

Não
descrito

3 meses
após TCE

Não descrito

Pulsos
simples,
Pulsos
pareados

LMR
Alvo: APB

TCMC,
LMR, IICIC,
FIC
Alvo: PID

Média dos
valores de LMR
no TCE foi maior
que controles
(53,4±9,7 versus
43,0±2,5).
Recuperação
subjetiva não
teve correlação
com valores de
LMR.
LMR e IICIC
estavam
aumentados em
pacientes com
SED objetiva
comparado aos
controles. Todos
os outros
pacientes não
tiveram dados
significativamente diferentes
comparados aos
controles.

(continua)
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Tremblay
et al93

2011

Adultos
(23 anos,
média)
n= 12 TCE +
14 controles

Investigar efeitos
a longo prazo de
múltiplas
concussões
esportivas na
integração
sensório-motora e
processamento
somato-sensitivo
em atletas.

TCE
leve

> 1 ano
(> 23
meses, em
média)

Concussão
(pelo menos
2 episódios,
graus 1 a 3)

Pulsos
simples,
Pulsos
pareados

TCMC e
periférica,
PESS, Inibição
aferente de
latência curta,
Inibição aferente
de latência
longa, PSc,
IICIL, IICIC,
PEM,

Grupo TCE
apresentou IICIL
maiores e PSc
mais longos que os
controles, mas sem
diferenças no
IICIC.

Alvo: APB
Bernabeu
et al94

2009

Adultos
(20 a 41 anos)
n= 17 TCE +
11 controles

Investigar as
características da
excitabilidade
motora cortical na
LAD.

TCE
grave

6 a 42
meses
após TCE

LAD (leve,
moderada e
grave)

Pulos
simples

LMR, área sob
curva de PEM,
variabilidade de
PEM, Curva I/O,
PSc
Alvo: PID

Pacientes com
LAD apresentaram
LMR mais altos,
áreas de PEM
menores e curvas
I/O mais estreitas.
Variabilidade de
PEM foi
significativamente
menor no grupo
com déficit motor.
PSc não
apresentou
nenhuma diferença
significativa entre
os grupos.

(continua)
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De
Beaumont
et al95

2009

Adultos
(50 a 65
anos)
n= 19 exatletas com
histórico de
concussão +
21 controles

De
Beaumont
et al96

2007

Adultos
(22 anos,
média)
n= 15
jogadores
assintomáticos com
história de
dois ou mais
concussões +
15 jogadores
com história
de apenas 1
concussão +
15 jogadores
sem história
de TCE

Investigar efeitos
de ter sofrido
concussão no
esporte durante o
início da vida
adulta.

TCE leve

Investigar a
integridade do
córtex motor em
função de
histórico de
concussão.

TCE leve

27 a 41
anos após
TCE

Concussão
(de 1 a 5
episódios,
graus 2 e 3)

Pulsos
simples,
Pulsos
pareados

LMR, PEM120%,
IICIC, FIC,
Curva I/O,
PSc
Alvo: PID

31 a 59
meses,
em média

Concussão
(graus 1 a 3)

Pulsos
simples,
Pulsos
pareados

LMR, IICIC,
FIC, Curva
I/O, PSc
Alvo: PID

Grupo TCE teve
PSc mais longos,
bradicinesia, pior
performance nos
testes
neuropsicológicos.

PSc de atletas
com histórico de
múltiplas
concussões foi
mais longo
comparado aos
que sofreram
apenas 1
episódio e
também aos
controles. Houve
correlação da
maior gravidade
de concussão
com maior
duração do PSc.

(continua)
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Takeuchi
et al97

2006

Adultos
(> 18 anos)
n= 20 TCE +
20 controles

Estudar se a
inibição
transcalosa pode
avaliar a
gravidade do
TCE.

TCE leve,
moderado
e grave

9 a 51
meses
após TCE

Difusa, Focal
e Mista

Não descrito

LMR,
Tempo de
latência
motora
central,
Tempo de
latência da
inibição
transcalosa,
Quantidade
de inibição
transcalosa
Alvo: PID

Jang
et al98

2005

Adultos
(> 20 anos)
n= 8 TCE (2
hemiparéticos
+6
tetraparéticos) + 13
controles

Investigar
mecanismos de
recuperação
motora após
LAD.

Não
descrito

Em média,
23,4
meses
após TCE

LAD (leve,
moderada e
grave)

Não descrito

LMR,
latência,
amplitude e
duração do
PEM
Alvo: APB

A quantidade de
inibição
transcalosa foi
significativamente menor no
grupo TCE
comparado aos
controles e a
quantidade de
inibição
transcalosa teve
alta correlação
com a gravidade
do TCE.
Duração de PEM
foi
significativament
e maior no grupo
TCE e maior
gravidade da
LAD teve
correlação
significativa com
menor
recuperação
funcional.

(continua)
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Crossley
et al99

2005

Adulto
(80 anos)
n= 1 TCE

Chistyakov
et al100

2001

Adultos
(18 a 60
anos)
n= 38 TCE +
20 controles

Descrever uma
investigação
sobre emersão
de coma pósTCE em idoso.

TCE grave

Avaliar as
alterações de
respostas
excitatórias e
inibitórias com
EMT.

TCE leve
e
moderado

1 mês
após TCE
e 1 ano

Não descrito

Pulsos
simples

PESS,
Amplitude de
PEM
Alvo: bíceps
braquial e
APB

2
semanas
após TCE

Concussão,
LAD, Lesões
focais, Mistas

Pulsos
simples

LMR, PEM,
PSc, TCMC
e periférica,
Alvo: APB

EMT mostrou
integridade
preservada dos
tratos motores
compatíveis com
a recuperação
funcional motora.
Grupo TCE
apresentou LMR
aumentado,
amplitudes
menores de
PEM, Tempo de
condução motora
central foi mais
longo naqueles
com lesões
difusas e mistas.

(conclusão)
NOTA: APB: abdutor pollicis brevis; Curva E-R: Curva estímulo-resposta; Curva I/O: Curva input-output; cTBS: Theta-burst contínua; EC:
excitabilidade cortical; EMT: Estimulação magnética transcraniana; ECGla: Escala de Coma de Glasgow; FIC: Facilitação intracortical; IICIC:
Inibição intracortical de intervalo curto; IICICL: Inibição intracortical de intervalo longo; LAD: Lesão axonial difusa; LMA: Limiar motor ativo;
LMR: Limiar motor de repouso; LTD: Long-term depression; LTP: Long-term potentiation; n: número de observações; PEM: Potencial evocado
motor; PESS: Potencial evocado somato-sensitivo; PID: Primeiro interósseo dorsal; PSc: Período silente cortical; PSi: Período silente
ipsilateral; SED: Sonolência excessiva diurna; SNC: Sistema Nervoso Central; TCE: Trauma cranioencefálico; TCMC: Tempo de condução
motora central.
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MÉTODOS

4

4 MÉTODOS
Trata-se de um estudo observacional, exploratório, unicêntrico, analítico
com pacientes não internados, realizado na Divisão de Neurocirurgia do
Departamento de Neurologia e no Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
USP (SIN-IPq-HCFMUSP).
Os participantes foram recrutados no período de julho de 2014 a fevereiro
de 2017.
4.1 Questões éticas
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAPPesq)
do HCFMUSP sob protocolo de número 707.642/14 (Apêndice A) e foi conduzido
de acordo com as recomendações estabelecidas na Declaração de Helsinki
(1964), conforme emenda em Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-Kong
(1989). A condução deste estudo foi realizada conforme os princípios éticos
estabelecidos nas declarações acima citadas e nas normas de ética do Ministério
da Saúde (C.N.S. Resolução nº 466 de 12/12/2012 que revisou a antiga
Resolução nº 196 de 10/10/1996) sobre pesquisas envolvendo seres humanos.
A aplicação clínica da EMT seguiu os preceitos básicos de tratamento
com esta técnica definidos pela Conferência Internacional de Consenso de
Segurança da EMT103,104, adotado pela Federação Internacional de Clínica
Neurofisiológica (IFCN), apresentando risco mínimo aos participantes.
De fato, os pacientes com lesão estrutural do cérebro, como as vítimas de
TCE, são uma população de risco para a ocorrência de eventos adversos no uso
da EMT. No entanto, o maior efeito colateral descrito é a indução de crise
convulsiva auto-limitada, que geralmente não recidiva.
Outra preocupação se refere aos pacientes com falhas ósseas ou
submetidos a uma craniotomia. A condutância das estruturas estaria modificada,
bem como os efeitos corticais induzidos pela EMT, por isso esse tipo de paciente
não foi incluído no presente estudo. Fez-se necessária, portanto, a presença de
uma equipe capacitada para atender qualquer intercorrência durante os
procedimentos.
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Como benefício direto desta pesquisa houve o encaminhamento aos
devidos profissionais especializados quando detectada respectiva necessidade
dos pacientes pelos pesquisadores. Todos os participantes tiveram pleno
conhecimento dos objetivos e métodos do experimento e deram seu
consentimento por escrito, sendo entregue ao participante uma cópia do termo
(Apêndice B).
Caso o participante decidisse desistir da pesquisa, pôde solicitar sua
exclusão a qualquer momento, sem que isso acarretasse em prejuízos aos
atendimentos que esse paciente poderia ter na instituição.
A devolutiva dos resultados deste estudo será realizada ao término de
todas as análises e devidas complementações, convocando os pacientes
individualmente.
4.2 Seleção dos participantes
Baseado em estudos de caso-controle e coorte prospectivos incluindo
diferentes tipos de análise de excitabilidade cortical em outras doenças
neurológicas, em complementação a séries de casos de lesão traumática e
alterações neuropsicológicas41,53-57,61,81,82,86,94,97,100, foi definida uma amostra de
30 (trinta) pacientes a participar deste estudo.
Avaliou-se uma amostra por conveniência de pacientes adultos
provenientes do Ambulatório de Neurotraumatismo da Divisão de Neurocirurgia
do HCFMUSP, clinicamente diagnosticados com LAD durante a fase aguda de
hospitalização (momento do trauma).
O processo de alocação foi realizado através de divulgação junto aos
membros do Grupo de Neurotraumatismo da Divisão de Neurocirurgia do
HCFMUSP e com direcionamento a um ambulatório específico no período de
execução do estudo. Os médicos deste grupo receberam uma breve explicação
sobre o propósito do projeto, o método e os critérios de elegibilidade.
Todos os pacientes que entraram no período de triagem para o estudo
receberam um número único de identificação antes de qualquer procedimento
ser realizado. Este número foi utilizado para identificar o paciente ao longo do
estudo, mantendo informações pessoais em sigilo.
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Para deixar a amostra mais homogênea possível, o diagnóstico de LAD
foi definido de acordo com os critérios já estabelecidos na prática
clínica1,10,11,14,15,17,19,21,22:
a) Condição clínica de coma prolongado (6 horas ou mais) após TCE;
b) Imagem de TC de crânio adquirida durante hospitalização que
demonstra amplo espectro de achados, como: exame relativamente
normal; pequenas lesões hemorrágicas (sinais hiperdensos) ou nãohemorrágicas (sinais hipodensos) com não mais do que 25cm 3 em
tamanho, tipicamente localizadas na junção entre substância branca e
cinzenta, no corpo caloso e tronco cerebral nos casos mais graves;
hemorragia intraventricular pequena; hemorragia subaracnóidea
pequena e sinais de tumefação/edema cerebral (“brain swelling”),
como cisternas basais comprimidas ou até mesmo ausentes;
c) Imagens de RM obtidas em fase crônica (adquiridas 6 meses, pelo
menos, após o TCE) que demonstram pequenas regiões de
susceptibilidade de artefato na junção entre substância branca e
cinzenta, no corpo caloso ou no tronco cerebral.
Algumas lesões podem ser totalmente não-hemorrágicas (mesmo em
sequências SWI). No entanto, tais lesões podem ser percebidas como hipersinal
na sequência FLAIR105,106.
4.2.1 Critérios de inclusão
Como critérios de inclusão, temos:
a) Idade entre 18 e 60 anos;
b) Ambos os sexos;
c) Tempo decorrente desde o TCE de pelo menos 12 meses, mas não
mais que 24 meses;
d) Diagnóstico clínico-radiológico de LAD (perda de consciência por mais
de 6 horas após o traumatismo e achados típicos nos exames complementares);
e) Habilidade de compreender e seguir instruções em português (pelo
menos nível VI na escala original de níveis cognitivos de Rancho Los Amigos 107);
f) Estar em atendimento e acompanhamento ambulatorial no HCFMUSP.
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4.2.2 Critérios de exclusão
Como critérios de exclusão, temos:
a) Comprometimento cognitivo, de linguagem e/ou motor limitantes (nível
V ou abaixo na escala original de níveis cognitivos de Rancho Los Amigos 107);
b) Uso de drogas ilícitas;
c) Etilismo;
d) Se sofreu mais de um TCE na vida;
e) Se diagnosticado com distúrbio psiquiátrico grave que necessitasse de
internação em instituição psiquiátrica;
f) Exame de imagem não compatível ao possível diagnóstico de LAD;
g) Presença de materiais metálicos e/ou eletrônicos no crânio (clips,
shunts, cateteres, implantes cocleares, etc.);
h) Se foi submetido a cirurgias no crânio ou no cérebro, nas regiões a
serem estimuladas;
i) Presença de falhas ósseas importantes nas regiões do crânio a serem
estimuladas;
j) Presença de epilepsia pós-TCE não-controlada;
l) Gravidez;
m) Não assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.
4.2.3 Participantes saudáveis – grupo controle
Para análise comparativa foram selecionados dados de participantes
voluntários saudáveis que constituíram a elaboração da normatização brasileira
de EC108. Foram considerados participantes saudáveis aqueles que não
possuíam nenhum histórico de doença neurológica ou lesão traumática cerebral,
nem de doença psiquiátrica. Seus dados foram pareados aos dos participantes
com LAD por sexo e idade.

4.3 Avaliação de dados sociodemográficos e clínicos
Para obtenção dos dados sociodemográficos e clínicos de admissão no
momento do trauma foi realizada a busca nos prontuários eletrônico e físico dos
pacientes. As informações sobre idade, sexo, escolaridade, data do trauma,
gravidade do TCE segundo a ECGla102 e mecanismos de trauma foram
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armazenadas no banco de dados deste estudo, juntamente com as informações
de outras variáveis coletadas no momento da avaliação da EC, como
medicamentos em uso e dominância da mão.
Como variável de desfecho funcional após um ano transcorrido do trauma,
usou-se a Escala de Resultados de Glasgow ampliada (ERGa - “Glasgow
Outcome Scale-Extended”)109 que mede a capacidade funcional global
classificando o indivíduo em oito categorias (morte, estado vegetativo
persistente, incapacidade grave acentuada, incapacidade grave, incapacidade
moderada acentuada, incapacidade moderada, boa recuperação, recuperação
total).
4.4 Avaliação neuropsicológica
Todos pacientes selecionados passaram por avaliação neuropsicológica
ampla para avaliar atenção, memória, velocidade de processamento de
informação, destreza e outras funções executivas - controle inibitório, fluência
verbal e memória operacional. Os testes neuropsicológicos foram aplicados em
uma única sessão, em ambiente calmo e reservado, com apenas o participante
e o avaliador, de 2 a 7 dias antes da avaliação da excitabilidade cortical.
A bateria de testes neuropsicológicos incluiu os seguintes testes:
1. Inventário da Ansiedade Traço-Estado (IDATE-estado)110,111
2. Inventário de Depressão de Beck (IDB)110,112
3. Hopkins Verbal Learning Test (HVLT) – memória episódica verbal113
4. Brief

Visual

Memory

Test

(BVMT)

–

memória

episódica

visuoespacial113
5. Teste Trail-Making partes A e B (TTM-A e TTM-B) – atenção visual
sustentada e alternada114
6. Stroop, versão Victoria – atenção seletiva e controle inibitório114
7. Digit Span – memória operacional115
8. Controlled Oral Word Association Test (COWAT) – fluência verbal
fonêmica e semântica116
9. Symbol digit – velocidade de processamento de informação116
10. Five point – fluência visual116
11. Grooved Pegboard – destreza e função motora117
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4.5 Avaliação da excitabilidade cortical
Os pulsos de EMT foram aplicados nos córtices motor primário direito e
motor primário esquerdo, por meio de uma bobina circular modelo C-100
MagVenture® (Figura 2) posicionada tangencialmente ao escalpo, na direção
ântero-posterior, conectada à máquina MagPro-X100® (MagVenture Tonika
Elektronik, Farum, Denmark). Cada indivíduo em avaliação sentou-se em uma
cadeira confortável, reclinável, com apoio para os braços e usou uma touca de
tecido fino que possibilitou a identificação e a marcação de pontos referenciais
anatômicos juntamente com pontos específicos no escalpo (Figura 3).
Baseando-se no sistema internacional 10-20 de referência para
eletroencefalografia118, os seguintes pontos anatômicos foram marcados
utilizando-se fita métrica e caneta do tipo pincel atômico: násion – N, ínion – I,
central – Cz, pré-auricular esquerdo – pE, e pré-auricular direito – pD.
Traçou-se uma linha do ponto N ao ponto I seguindo a linha sagital
mediana e uma outra linha do ponto pE ao ponto pD seguindo orientação
coronal, sendo que ambas se cruzavam no ponto Cz (Figuras 4, 5 e 6). Essas
linhas de orientação auxiliaram na localização do M1 de ambos os hemisférios.
A localização do alvo da estimulação (hotspot) sobre o escalpo dos
indivíduos deste estudo foi feita com a intensidade da máquina estabelecida em
70% de sua potência total, realizando-se estímulos a cada 1 a 2 segundos, a fim
de encontrar o ponto de estimulação no M1 que causasse maior contração
possível do grupo muscular alvo. Ao encontrar o hotspot, realizou-se a marcação
deste ponto para mensuração dos parâmetros de excitabilidade cortical (Figura
7).
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Figura 2 – Bobina circular modelo C-100 MagVenture® utilizada para aplicar
as estimulações

Fonte: Hayashi CY, 2015 (arquivo pessoal).
Figura 3 – Touca de tecido colocada no escalpo do participante

Fonte: Hayashi CY, 2015 (arquivo pessoal).
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Figura 4 – Marcação do ponto referencial anatômico ínion – I

Fonte: Hayashi CY, 2015 (arquivo pessoal).

Figura 5 – Marcação na linha sagital mediana do ponto referencial
anatômico central – Cz

Fonte: Hayashi CY, 2015 (arquivo pessoal).
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Figura 6 – Marcação da linha em orientação coronal ligando os pontos préauriculares esquerdo – pE e direito – pD

Fonte: Hayashi CY, 2015 (arquivo pessoal).
Figura 7 – Posicionamento da bobina de forma tangencial ao escalpo para
aplicação de estímulos no hotspot do córtex motor primário

Fonte: Hayashi CY, 2015 (arquivo pessoal).
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O LMR foi definido de acordo com a recomendação do Comitê IFCN,
como a menor intensidade de estímulo capaz de provocar uma amplitude de
PEM > 50 microvolts (µV) em pelo menos 5 das 10 tentativas, com o músculo
abdutor curto do polegar em repouso42,46,54,103,104,106,119,120.
Os parâmetros selecionados para avaliação neste estudo foram: Limiar
motor de repouso (LMR), curvas de recrutamento de Potenciais evocados
motores (PEM), Inibição intracortical de intervalo curto (IICIC) e Facilitação
intracortical (FIC). A amplitude dos PEMs foi considerada de pico-a-pico em μV.
Como escolha do grupo muscular alvo, os eletrodos de superfície foram
colocados no músculo abdutor curto do polegar (pollicis brevis), na inserção do
primeiro músculo interósseo dorsal da mão e no antebraço (Figura 8).
As respostas do PEM foram filtradas e amplificadas através de um
aparelho de eletromiografia de superfície. Os sinais foram transferidos para um
computador pessoal para análise off-line utilizando o programa de software de
recolha de dados (Nicolet Biomedical, Inc.) separadamente para cada lado do
córtex motor (Figura 9).
Figura 8 – Posicionamento dos eletrodos de superfície no grupo muscular
alvo para captação de sinais no equipamento de eletromiografia

Fonte: Hayashi CY, 2015 (arquivo pessoal)
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Figura 9 – Curva eletromiográfica obtida pelo software durante medida do
LMR

Fonte: Hayashi CY, 2015 (arquivo pessoal).
Utilizou-se pulsos simples de EMT (sp-EMT) para as medidas de LMR e
PEM (Figura 10). As medidas de PEM foram realizadas a 120% e 140% do LMR,
avaliando-se a relação da intensidade do estímulo com a amplitude da curva de
resposta. O valor médio de quatro PEMs obtidos a 120% do LMR foi utilizado
para a análise. O mesmo procedimento foi adotado para os PEMs a 140% do
LMR42-56,108.
Para a FIC, foram utilizados pulsos pareados de EMT (pp-EMT) nos
intervalos de 10 e 15 milissegundos (ms). O estímulo condicionante, primeiro
pulso liberado, despolariza parcialmente os axônios dos neurônios geradores de
ondas i, tornando-os hiperexcitáveis. O segundo pulso liberado, estímulo teste,
acaba de despolarizá-los. A FIC é relatada como dependente de receptores
NMDA. A intensidade do estímulo condicionante foi estabelecida em 80% do
LMR e a do estímulo teste em 120% do LMR (Figura 11). Para IICIC, os pp-EMT
foram realizados nos mesmos padrões citados para FIC, porém nos intervalos
de 02 e 04 ms (Figura 12)42-56,108.
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Figura 10 – Configuração do equipamento de EMT para aplicação de pulsos
simples

Fonte: Hayashi CY, 2015 (arquivo pessoal).

Figura 11 – Configuração do equipamento de EMT para aplicação de pulsos
pareados na avaliação de FIC

Fonte: Hayashi CY, 2015 (arquivo pessoal).
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Figura 12 – Configuração do equipamento de EMT para aplicação de pulsos
pareados na avaliação de IICIC

Fonte: Hayashi CY, 2015 (arquivo pessoal).

Os valores gerais de IICIC e FIC foram obtidos pela média dos índices
gerais a 02 e 04 ms (IICIC) e a 10 e 15 ms (FIC). Os valores gerais de IICIC e
FIC estão expressos pela média das quatro medidas divididas pela média dos
PEMs a 120% do LMR42-56,108. Os valores de IICIC e FIC foram avaliados no
músculo alvo totalmente relaxado, registrando-se as informações em um
instrumento próprio para coleta de dados (Apêndice C).
4.6 Análise estatística
Tantos os dados da avaliação neuropsicológica quanto os dados de EC
foram analisados utilizando-se o programa IBM SPSS Statistics versão
22.0 (SPSS Inc., IBM Company, Chicago, IL, USA) com testes bi-caudados e 5%
de nível de significância, conforme preconizado para ensaios biológicos e
clínicos.
O teste Shapiro-Wilk verificou a distribuição das variáveis contínuas
(normalidade) e o teste de Wilcoxon foi utilizado para comparação entre os
hemisférios direito e esquerdo dos participantes com LAD.
Para a análise inferencial, todos os dados dos participantes com LAD
foram pareados por sexo e idade com os de sujeitos saudáveis obtidos pelos
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dados de normatização brasileira de EC108, sendo então utilizado o teste MannWhitney-U.
Para análise de correlação entre os dados de EC, dados clínicos e os
resultados da avaliação neuropsicológica, foi usado o teste de Spearman.

4.7 Financiamento do estudo
Este estudo teve financiamento pelas seguintes instituições:
1. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES, para as atividades de pesquisa na pós-graduação através do
Programa de Demanda Social, processo nº 1551285/2015-2017;
2. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPq, processo de concessão financeira de auxílio à pesquisa nº
459077/2014-7 - MCTI/CNPQ/Universal14.
Os equipamentos de EMT utilizados neste estudo são de propriedade do
SIN-IPq-HCFMUSP, em concessão de uso para a equipe de Neurotrauma do
HCFMUSP.

43

44

RESULTADOS
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5 RESULTADOS
5.1 Dados sociodemográficos e clínicos
Avaliou-se uma amostra por conveniência de 132 pacientes adultos, de
ambos os sexos, provenientes do Ambulatório de Neurotraumatismo da Divisão
de Neurocirurgia do (HCFMUSP), clinicamente diagnosticados com LAD no
momento do trauma. Destes, foram incluídos no estudo 31 pacientes que
preenchiam os critérios, sendo então 101 excluídos. A Figura 13 mostra a
seleção dos pacientes de acordo com a declaração STROBE (“Strengthening the
Reporting of Observational Studies in Epidemiology”)121,122 para estudos
observacionais.
A maioria dos participantes era de idade jovem, do sexo masculino, como
ocorre comumente em situações de trauma em geral, e sofreu TCE grave
(escore ECGla menor ou igual a 8). A dominância da mão direita foi auto-relatada
pela maioria dos participantes. Demais dados demográficos dos 31 pacientes
selecionados para este estudo, juntamente com as características clínicas, estão
apresentados na Tabela 2.
Como medida de desfecho, os participantes foram classificados de acordo
com a ERGa109, sendo que a maioria era independente tanto dentro quanto fora
de casa, porém não conseguiram retomar todas as atividades sociais e de
trabalho – incapacidade moderada –, principalmente devido à irritabilidade,
problemas de concentração e falhas na memória.
Embora houvesse alguns participantes que tinham uso prévio de
medicações que interferem no funcionamento neuronal, eles não foram
excluídos da análise porque já não estavam mais tomando qualquer medicação
no momento de inclusão no estudo.
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Figura 13 – Diagrama de seleção dos participantes com LAD de acordo com
a declaração STROBE – jul./2014 a fev./2017

NOTA: HCFMUSP: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.
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Tabela 2 – Dados sociodemográficos e clínicos dos participantes com LAD
– HCFMUSP – jul./2014 a fev./2017
Média

Características

Frequência
(%)

(DP)

Demográficos
Idade, em anos

31,774 (11,652)

-

Sexo, masculino

-

28 (90,322)

Educação, em anos

10,194 (2,857)

-

Dominância, mão direita

-

29 (93,548)

Tempo desde o trauma, em meses

17,867 (2,848)

-

4 – Incapacidade grave

-

4 (12,903)

5 – Incapacidade moderada acentuada

-

2 (6,452)

6 – Incapacidade moderada

-

13 (41,935)

7 – Boa recuperação

-

9 (29,032)

8 – Recuperação total

-

3 (9,677)

-

23 (74,193)

escore > 8

-

3 (9,677)

desconhecido

-

5 (16,129)

Acidente de moto

-

12 (38,710)

Acidente de carro

-

10 (32,258)

Atropelamento

-

5 (16,129)

Agressão física interpessoal

-

3 (9,677)

Queda

-

1 (3,226)

Nenhuma

-

24 (77,419)

Benzodiazepínico (uso prévio)

-

2 (6,452)

Antidepressivo (uso prévio)

-

3 (9,677)

Anticonvulsivante (uso prévio)

-

2 (6,452)

Características clínicas

Escala de Resultados de Glasgow ampliada

Escala de Coma de Glasgow na admissão
escore ≤ 8

Mecanismos de trauma

Medicações

NOTA: DP: Desvio-padrão
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5.2 Resultados da avaliação da EC
A distribuição dos dados de EC foi não-paramétrica e não houve diferença
significativa entre os hemisférios (p=0,125). Desta forma, foi realizada a análise
agrupada (“pooled data”) na qual o dado de cada hemisfério foi considerado
como um valor individual e não como dois valores de um mesmo cérebro. Dois
participantes não tiveram os dados do hemisfério esquerdo coletados, pois um
deles sofreu amputação traumática do braço direito e o outro apresentava lesão
parcial de plexo braquial direito. Outros dois participantes não tiveram os dados
do hemisfério direito coletados, pois um possuía lesão completa de plexo
braquial esquerdo e o outro sofreu fratura exposta do membro superior esquerdo
com lesão tendínea e nervosa no momento do trauma. Ao final, portanto, foram
analisados 58 hemisférios dos participantes com LAD.

5.2.1 Classificação dos hemisférios dos participantes com LAD de acordo
com os dados normativos de EC
Analisando os hemisférios dos participantes com LAD de forma global,
notou-se que a maioria dos parâmetros de EC estavam anormais, como
apresentado na Tabela 3.
Os valores de cada parâmetro dos participantes com LAD foram
classificados de acordo com o intervalo de confiança obtido por Cueva et al 108
no estudo de definição dos valores normativos de EC.
Os valores acima do limite superior de confiança foram classificados como
“altos”, aqueles entre o intervalo de confiança foram classificados como “normal”
e aqueles abaixo do limite inferior de confiança foram classificados como
“baixos”.
Para o LMR apenas três hemisférios tinham valores normais (5,17%).
Para IICIC e suas componentes, a maioria dos valores estavam acima da faixa
de normalidade estabelecida e para FIC e suas componentes, a maioria dos
valores estava abaixo da normalidade.

5.2.2 Análise dos dados de LAD comparados aos de controles saudáveis
A mediana dos valores de EC dos participantes com LAD foi
significativamente maior para os parâmetros de PEM a 120% (p= 0,013) e a
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140% do LMR (p= 0,012) e também para IICIC (p< 0,001) e suas componentes
(Tabela 3). As Figuras 14, 15 e 16 mostram a comparação dos valores obtidos
para os participantes com LAD e dos controles saudáveis enquanto as Figuras
17 a 21 apresentam a distribuição dos valores obtidos para PEM a 120%, PEM
a 140%, IICIC e suas componentes dos participantes com LAD em comparação
aos dados normativos de EC108. Pelos dados normativos, os valores de IICIC
variam entre 0,0 e 1,0, mas o resultado para os participantes com LAD teve
mediana de 1,09 (0,82 ; 1,35).
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Tabela 3 – Dados de EC dos participantes com LAD comparados aos dados normativos108 e aos controles saudáveis –
HCFMUSP – jul./2014 a fev./2017
Classificação participantes com LAD
n (%)
Alto

Normal

Baixo

Dados
Normativos
IC 95%

LMR

28 (48,28)

3 (5,17)

27 (46,55)

46,3–49,8

50 (47 ; 52)

48 (43 ; 51)

0,400

PEM-120%

20 (34,48)

13 (22,41)

25 (43,10)

423,3–689,6

303,5 (241,49 ; 399,19)

524,95 (365,42 ; 616,66)

0,013

PEM-140%

26 (44,83)

8 (13,79)

24 (41,38)

987– 1 385,7

670,5 (575,43 ; 1122,78)

1 150,00 (960,56 ; 1 700,00)

0,012

Razão 140/120

16 (27,59)

12 (20,69)

30 (51,72)

2,4–3,3

1,99 (1,79 ; 2,93)

2,37 (1,92 ; 2,75)

0,597

pp02-Rel

46 (79,31)

7 (12,07)

5 (8,62)

0,2–0,4

0,28 (0,20 ; 0,37)

0,85 (0,64 ; 1,36)

<0,001

pp04-Rel

45 (77,59)

8 (13,79)

5 (8,62)

0,4–0,6

0,38 (0,29 ; 0,62)

1,03 (0,88 ; 1,34)

<0,001

pp10-Rel

14 (24,14)

13 (22,41)

31 (53,45)

1,5–2,1

1,55 (1,12 ; 2,03)

1,29 (1,02 ; 1,58)

0,366

pp15-Rel

18 (31,03)

16 (27,59)

24 (41,38)

1,4–2,1

1,34 (1,05 ; 1,93)

1,53 (1,23 ; 2,03)

0,504

IICIC

44 (75,86)

6 (10,34)

8 (13,79)

0,4–0,6

0,34 (0,28 ; 0,51)

1,09 (0,82 ; 1,35)

<0,001

FIC

17 (29,31)

13 (22,41)

28 (48,28)

1,5–2,0

1,45 (1,06 ; 1,97)

1,51 (1,12 ; 1,74)

0,914

Parâmetros
de EC

Mediana (IC 95%)
p-valor
Controles (n= 62)

LAD (n= 58)

NOTA: IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; LMR: Limiar Motor de Repouso, PEM-120%: Potencial evocado motor a 120% do LMR, PEM140%: Potencial evocado motor a 140% do LMR, Razão140/120: Razão entre as amplitudes dos PEMs a 140% e 120% do LMR, pp02-Rel:
Razão entre amplitude do PEM com 2ms de intervalo interestímulo e a amplitude do PEM a 120% do LMR, pp04-Rel: Razão entre amplitude
do PEM com 4ms de intervalo interestímulo e a amplitude do PEM a 120% do LMR, pp10-Rel: Razão entre amplitude do PEM com 10ms de
intervalo interestímulo e a amplitude do PEM a 120% do LMR, pp15-Rel: Razão entre amplitude do PEM com 15ms de intervalo interestímulo
e a amplitude do PEM a 120% do LMR, IICIC: Inibição intracortical de intervalo curto, FIC: facilitação intracortical.
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Figura 14 – Gráfico comparativo das medianas de valores de PEM a 120%
do LMR em microvolts dos participantes com LAD e dos controles
saudáveis – HCFMUSP – jul./2014 a fev./2017

NOTA: LAD: Lesão axonial difusa, PEM-120%: Potencial evocado motor a 120% do
Limiar motor de repouso.
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Figura 15 – Gráfico comparativo das medianas de valores de PEM a 140%
do LMR em microvolts dos participantes com LAD e dos controles
saudáveis – HCFMUSP – jul./2014 a fev./2017

NOTA: LAD: Lesão axonial difusa, PEM-140%: Potencial evocado motor a 140% do
Limiar motor de repouso.
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Figura 16 – Gráfico comparativo das medianas de valores de IICIC dos
participantes com LAD e dos controles saudáveis – HCFMUSP – jul./2014 a
fev./2017

NOTA: LAD: Lesão axonial difusa, IICIC: Inibição intracortical de intervalo curto.
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Figura 17 – Gráfico de dispersão dos valores de PEM a 120% do LMR em
microvolts de cada participante com LAD em relação ao intervalo de
confiança estabelecido pelos dados normativos de EC – HCFMUSP –
jul./2014 a fev./2017

NOTA: IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; PEM-120%: Potencial evocado motor a
120% do Limiar motor de repouso.
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Figura 18 – Gráfico de dispersão dos valores de PEM a 140% do LMR em
microvolts de cada participante com LAD em relação ao intervalo de
confiança estabelecido pelos dados normativos de EC – HCFMUSP –
jul./2014 a fev./2017

NOTA: IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; PEM-140%: Potencial evocado motor a
140% do Limiar motor de repouso.
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Figura 19 – Gráfico de dispersão dos valores de IICIC de cada participante
com LAD em relação ao intervalo de confiança estabelecido pelos dados
normativos de EC – HCFMUSP – jul./2014 a fev./2017

NOTA: IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; IICIC: Inibição intracortical de intervalo
curto.
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Figura 20 – Gráfico de dispersão dos valores da componente de IICIC no
intervalo de 2ms de cada participante com LAD em relação ao intervalo de
confiança estabelecido pelos dados normativos de EC – HCFMUSP –
jul./2014 a fev./2017

NOTA: IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; pp02-Rel: Razão entre amplitude do
potencial evocado motor com 2ms de intervalo interestímulo e a amplitude do potencial
evocado motor a 120% do Limiar motor de repouso.
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Figura 21 – Gráfico de dispersão dos valores da componente de IICIC no
intervalo de 4ms de cada participante com LAD em relação ao intervalo de
confiança estabelecido pelos dados normativos de EC – HCFMUSP –
jul./2014 a fev./2017

NOTA: IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; pp04-Rel: Razão entre amplitude do
potencial evocado motor com 4ms de intervalo interestímulo e a amplitude do potencial
evocado motor a 120% do Limiar motor de repouso.

5.3 Resultados da avaliação neuropsicológica
Cada teste neuropsicológico tem um padrão de pontuação que define se
as funções estão dentro da normalidade ou deficitárias. Apenas dois testes
mostraram resultados dentro da média esperada e os demais resultados dos
participantes com LAD apresentaram-se com pontuações brutas abaixo da
média esperada para pessoas saudáveis, mostrando alterações na atenção,
memória e em outros aspectos nas funções executivas (Tabela 4).
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Tabela 4 – Valores médios dos resultados dos testes neuropsicológicos e
inventários, conforme pontuação bruta e respectivo z-score – HCFMUSP –
jul./2014 a fev./2017

IDATE-estado

.

31

Média
Pont. bruta
(DP)
54,968 (8,743)

IDB

.

31

13,710 (10,656)

.

Imediato

31

16,968 (3,996)

-1,732 (1,047)

Tardio

31

4,710 (2,661)

-1,619 (1,203)

Reconhecimento

31

9,613 (1,874)

-0,716 (1,251)

Imediato

30

14,367 (8,548)

-1,070 (1,123)

Tardio

30

6,003 (4,106)

-1,233 (1,336)

Reconhecimento

30

5,000 (1,203)

-0,620 (1,241)

Parte A

31

56,774 (37,753)*

-0,865 (1,455)

Parte B

28

140,464 (70,758)*

-1,461 (1,203)

Cartão 1

30

22,867 (9,402)*

-1,867 (1,259)

Cartão 2

30

25,533 (8,881)*

-1,560 (1,219)

Cartão 3

30

33,200 (8,628)*

-1,093 (1,288)

Ordem direta

31

4,839 (1,128)

-0,145 (0,807)

Ordem inversa

31

3,419 (0,765)

-0,410 (0,476)

Fonêmico

31

23,419 (9,608)

-1,500 (0,787)

Semântico

30

13,767 (4,539)

-1,483 (0,923)

Symbol Digit

.

31

34,903 (15,589)

-2,039 (0,993)

Five Point

.

31

19,516 (7,966)

-1,487 (0,952)

26

101,423 (47,964)*

-1,604 (1,239)

Testes/ Inventários

HVLT

BVMT

TTM
Stroop

Digit Span
COWAT

Grooved
Pegboard

Mão dominante

n

Média
Z-score
(DP)
.

Mão não-dominante
27
113,148 (39,995)* -1,867 (1,016)
NOTA: *Execução do teste medida por tempo em segundos; DP: Desvio-padrão;
IDATE-estado: Inventário de IDB: Inventário de depressão de Beck; HVLT: Hopkins
Verbal Learning Test; BVMT: Brief Visual Memory Test; TTM: Teste Trail-Making;
COWAT: Controlled Oral Word Association Test.

As avaliações dos testes HVLT, BVMT (imediato e tardio), TTM, Stroop,
COWAT, Symbol Digit, Five Point e Grooved Pegboard indicaram que os
participantes com LAD estavam cognitivamente prejudicados considerando
idade e/ou anos de estudo. Por outro lado, o teste Digit Span completo e a parte
de reconhecimento do BVMT apresentaram-se dentro da média normativa.
Para o IDB110,112, que avalia a intensidade dos sintomas depressivos, a
pontuação dos participantes com LAD foi compatível com depressão leve a
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moderada (se < 10 pontos: ausência ou depressão mínima; de 10 a 18 pontos:
depressão leve a moderada; de 19 a 29 pontos: depressão moderada a grave;
de 30 a 63 pontos: depressão grave), conforme classificação das notas de corte.
O estado da ansiedade avaliado pelo IDATE reflete a reação transitória
diretamente relacionada a uma situação de adversidade em dado momento. No
presente estudo, o contexto do TCE e a respectiva fase de recuperação são as
adversidades frente as quais os participantes com LAD apresentaram níveis
acima da média esperada para a população saudável com relação a sentimentos
desagradáveis de nervosismo, preocupação, tensão e apreensão (pontuação
média calculada para indivíduos saudáveis: 40; pontuação média dos
participantes com LAD: 54)110,111.
A partir das informações de IICIC e dos achados neuropsicológicos,
surgiu a hipótese de que alterações envolvendo processos inibitórios em ambos
componentes pudessem estar relacionadas de certa forma. Por esta razão
tentou-se uma análise de correlação, porém somente o teste COWAT fonêmico
teve significância estatística com correlação fraca (Tabela 5, Figuras 22 e 23).

5.4 Correlações de dados de EC com variáveis clínicas
Buscando outras relações possíveis da IICIC alterada com variáveis
clínicas e aspectos do trauma, não foi encontrada nenhuma correlação de poder
ou significância estatística pelo teste de Spearman.

61

Tabela 5 – Correlação entre valores de IICIC e resultados dos principais
testes neuropsicológicos de controle inibitório, segundo coeficiente de
relação de Spearman – HCFMUSP – jul./2014 a fev./2017
Testes neuropsicológicos
de controle inibitório
Stroop, Cartão 3
COWAT fonêmico
COWAT semântico
Symbol Digit
Five point
Grooved Pegboard
mão dominante
Grooved Pegboard
mão não-dominante

IICIC geral

IICIC-D

IICIC-E

r

p

r

p

r

p

bruto

-0,287

0,123

0,080

0,681

-0,057

0,768

Z-score

0,256

0,171

0,012

0,951

0,178

0,355

bruto

0,314

0,084

-0,156

0,417

-0,483 0,007*

Z-score
bruto

0,172
0,214

0,354
0,255

-0,159
-0,199

0,409
0,308

-0,545 0,002*
-0,268

0,166

Z-score

0,164

0,385

-0,195

0,319

-0,261

0,179

bruto

0,090

0,629

-0,166

0,386

-0,111

0,565

Z-score

0,094

0,613

-0,144

0,455

-0,139

0,469

bruto

-0,197

0,287

-0,179

0,350

-0,092

0,632

Z-score

-0,197

0,287

-0,179

0,350

-0,092

0,632

bruto

-0,142

0,489

0,227

0,284

-0,052

0,803

Z-score
bruto

0,113
0,270

0,580
0,172

-0,162
0,058

0,449
0,772

0,012
-0,085

0,954
0,686

Z-score
0,315 0,319 -0,101 0,613 0,001 0,995
NOTA: *significância p<0,05; IICIC: Inibição intracortical de intervalo curto, geral; IICICD: Inibição intracortical de intervalo curto do hemisfério direito; IICIC-E: Inibição
intracortical de intervalo curto do hemisfério esquerdo; COWAT: Controlled Oral Word
Association Test.
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Figura 22 – Gráfico de correlação dos valores de IICIC geral e resultado
bruto do teste COWAT fonêmico – HCFMUSP – jul./2014 a fev./2017

NOTA: COWAT: Controlled Oral Word Association Test; IICIC: Inibição intracortical de
intervalo curto, geral.
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Figura 23 – Gráfico de correlação dos valores de IICIC, componente de
hemisfério esquerdo, e pontuação bruta do teste COWAT fonêmico –
HCFMUSP – jul./2014 a fev./2017

NOTA: COWAT: Controlled Oral Word Association Test; IICIC-E: Inibição intracortical
de intervalo curto, hemisfério esquerdo.
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A partir da perspectiva fisiopatológica da LAD, a lesão dos axônios ocorre
no momento do trauma (axotomia primária) quando a aceleração-desaceleração
abrupta resulta em cisalhamento e estiramento na transição da substância
branca com a cinzenta, gerando pequenos pontos hemorrágicos. A degeneração
axonial consequente pode durar por muitas horas após o TCE (axotomia
secundária, cascadas bioquímicas e inflamatórias)1,5-7,10,11,14,15,17-22.
Para minimizar a influência inflamatória sobre aspectos neurofisiológicos
a serem estudados, focando apenas nas alterações neuronais, selecionou-se
participantes em fase crônica da LAD pós-TCE (pelo menos um ano após o
trauma). Por mais que muitos outros mecanismos estejam envolvidos na LAD,
como lesão vascular difusa e lesão na barreira hemato-encefálica que poderiam
interferir também no funcionamento dos circuitos neuronais, a escassez de
estudos sobre alterações neurofisiológicas após TCE moderado e grave dificulta
comparações, conforme apresentado no capítulo de revisão deste trabalho.
Da perspectiva da avaliação de EC, os pp-EMT usando intervalos curtos
interestímulos permitem avaliar de forma indireta processos inibitórios mediados
por circuitos GABAérgicos44-46. Por isso, o resultado alterado de IICIC obtido
levou ao pensamento da possível associação deste com as alterações na
destreza manual motora apresentadas pelo teste Grooved Pegboard e com os
resultados alterados de atenção, já que tais processos motores e cognitivos
envolvem processos inibitórios por ativação de algumas células seletivas e
bloqueio de outros motoneurônios123.
No entanto, não houve significância estatística nesta correlação mesmo
que pacientes com TCE frequentemente apresentem déficits cognitivos e
motores decorrentes dos variados mecanismos de trauma4,124-126.
Da avaliação neuropsicológica, o teste Digit Span completo e a parte de
reconhecimento na memória visual (BVMT) foram os únicos dentro da faixa de
normalidade. Contudo, tais testes são relativamente simples considerando a
idade e a escolaridade dos participantes, pois demandam contagem dos
números e reconhecimento visual de objetos, o que pode sobrevalorizar os
resultados encontrados.
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Dos outros aspectos de funções executivas, como velocidade de
processamento de informação, atenção seletiva, sustentada e alternada,
memória operacional e episódica, fluência verbal e controle inibitório, todos
estavam prejudicados no grupo de participantes com LAD, mesmo que não tenha
sido possível estabelecer uma relação destes com os valores alterados de IICIC.
A

única

correlação

estatisticamente

significativa

dos

testes

neuropsicológicos com os dados de IICIC dos participantes com LAD foi o
componente fonêmico do teste COWAT que avalia a fluência verbal e o
componente do hemisfério esquerdo da IICIC. Talvez isso possa estar
relacionado ao fato de que a área da linguagem está localizada no hemisfério
esquerdo, como proposto no modelo de linguagem clássico de WernickeGeschwind127. De qualquer forma, esta seria uma mera especulação dos
mecanismos envolvidos e o coeficiente de correlação foi, de fato, baixo (fraco).
Parece, então, que alterações nas funções executivas de atenção e
memória dos pacientes com LAD não são necessariamente afetadas apenas por
processos inibitórios e facilitatórios relacionados a GABA e NMDA, mas também
podem estar relacionadas a outros circuitos em uma influência que não poderia
ser evidenciada neste estudo. Além disso, a avaliação da excitabilidade cortical
só pode ser realizada em uma única área (córtex motor) enquanto as atividades
cognitivas ativam diversas áreas do cérebro ao mesmo tempo num padrão
complexo128.
É interessante ressaltar que, apesar de não se evidenciar correlações
significativas,

a

recuperação

cognitiva

pós-TCE

ainda

necessita

de

investigações aprofundadas para melhor entendimento e, infelizmente, o
contexto pós-trauma restringe o conhecimento sobre como estes indivíduos
eram antes do incidente e também sobre qualquer discrepância nos aspectos
neuropsicológicos pré-trauma.
Quando analisando os dados de EC do grupo controle de voluntários
saudáveis isoladamente, alguns valores poderiam ser interpretados como
anormais já de base. Mesmo assim, estes não são dados patológicos e podem
ser considerados como “fora do comum”. Particularmente, como é esperado em
dados normativos, haverá sempre 5% de uma amostra saudável que não estará
dentro dos limites do intervalo de confiança (95%), por definição 129,130.
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Vale mencionar que, mesmo em indivíduos saudáveis, os valores de EC
estão sujeitos a uma grande variabilidade e influência de diversos fatores
ambientais (privação de sono, consumo de cafeína, etc.)45,49-51,108. Para este
estudo, o grupo controle foi considerado “saudável” na perspectiva do TCE e
livre de qualquer doença do SNC, possibilitando a comparação de participantes
com LAD e participantes controles sem TCE.
Revisando os potenciais outliers no grupo com LAD aparentava-se que
tais participantes eram outliers matematicamente, no entanto, não eram de fato
clinicamente aberrantes. Isso pode ser explicado pelo fato de que os valores
máximos de IICIC na população saudável com idade acima de 50 anos pode
chegar a 6,7 e até 3,5 para aqueles com idade abaixo de 50 anos 108. A amostra
continha dois participantes com idade superior a 50 anos.
No contexto de mecanismo do TCE, Almeida-Suhett et al131 sugeriu que
a perda de interneurônios GABAérgicos após TCE leve poderia refletir numa
redução da inibição neuronal. Miller et al77 também sugeriu em seu estudo que
havia uma influência do TCE leve na inibição intracortical, medida por meio de
parâmetros de período silente. Tais estudos abordam TCE leve com alterações
nos parâmetros inibitórios semelhante ao resultado encontrado no presente
estudo com o TCE moderado e grave.
Numa amostra que envolveu TCE leves, moderados e graves, Takeuchi
et al97 relatou diminuição da inibição transcalosa com alta correlação deste dado
e da gravidade do TCE e, Davidson et al80, num estudo que envolveu apenas
TCE leve, também relatou alteração da inibição transcalosa. Embora os
resultados de IICIC encontrados aqui tenham sido maiores que os valores
normais, corrobora-se a ideia de que circuitos inibitórios estejam alterados de
alguma forma no TCE e, pensando no mecanismo de trauma, estudos de inibição
transcalosa podem ser interessantes na LAD uma vez que as microlesões
ocorrem muitas vezes no corpo caloso18-22.
Ao contrário do que foi encontrado com relação às amplitudes de PEM,
no estudo específico de LAD, envolvendo todas as gravidades, Jang et al 98
relatou não evidenciar diferenças nas amplitudes, mas houve diferença em sua
duração e latência comparado aos controles. Relatou-se também que quanto

68

maior a gravidade da LAD e pior o déficit motor, menor era a taxa de recuperação
motora funcional.
A mesma correlação de gravidade da LAD e déficit motor foi relatada em
outro estudo envolvendo todas as gravidades de LAD, por Bernabeu et al94.
Relatou-se, ainda, aumento de LMR e áreas de PEM menores nos pacientes
com TCE comparado aos controles, mas não foi evidenciada diferença na
inibição cortical medida por meio do período silente.
O resultado de alteração nos PEMs encontrado no presente estudo difere
dos achados relatados para LAD na literatura supracitada. Contudo, não se
classificou a gravidade da LAD nos pacientes da amostra em questão, mesmo
que a classificação do TCE no contexto geral tenha sido de gravidade moderada
e grave. Talvez possa existir aspectos pormenores dentro das diferentes
gravidades de LAD que interfiram no funcionamento neuronal e justifiquem tais
discrepâncias.
Como os processos inibitórios muitas vezes envolvem circuitos mediados
por GABA, existe a possível inferência de que a própria fisiopatologia da LAD no
TCE (rompimento de axônios) possa depletar GABA contribuindo com a
desinibição do sistema neural na fase crônica. Para melhor evidência da
depleção de tal neurotransmissor, dentro das devidas possibilidades, seria
recomendado que estudos futuros medissem GABA de forma não invasiva
usando espectroscopia de prótons por RM.
Admite-se que medir PEMs usando técnicas de cancelamento, como
método de estimulação tripla, poderia fornecer maior confiabilidade e medidas
mais acuradas de tempo de condução central e amplitudes de PEM. Entretanto,
o principal foco deste estudo foi de apresentar uma avaliação breve e concisa
dos parâmetros de EC que pudessem providenciar uma visão geral dos aspectos
neurofisiológicos nos pacientes com LAD traumática.
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7

7 CONCLUSÃO
A avaliação da EC em pacientes com LAD pós-TCE é uma ferramenta
viável para estudos neurofisiológicos em trauma.
Foram encontradas alterações de IICIC na fase tardia de LAD, com os
valores de IICIC e de suas componentes maiores que os valores normativos.
Há correlações fracas entre a IICIC e as alterações cognitivas de funções
executivas, memória e atenção.
É interessante que tenham sido encontradas tais alterações, mas o fato
de haver desequilíbrio entre os processos inibitórios e facilitatórios de circuitos
interneuronais intracorticais não permite limitar sua explicação apenas às vias
mediadas por GABA e NMDA, sugerindo-se que diferentes mecanismos possam
influenciar na recuperação do TCE tanto neuronal quanto cognitivamente.
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Apêndice C – Instrumento de coleta de dados da avaliação de
excitabilidade cortical.

