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RESUMO

ABSTRACT

O traumatismo crânio-encefálico (TCE) é a maior causa
de morbidade e mortalidade, acometendo particularmente
a população jovem. Através do entendimento do conceito
de lesão celular, tratamentos atuais mostram avanços
medicamentosos que atuam na cascata secundária do TCE.
Os autores mostram um estudo de revisão sobre os benefícios
do uso da progesterona, citocolina, fator VII recombinante,
endotelina, ciclosporina e amantadina no tratamento do TCE.

Traumatic brain injury (TBI) is a major cause of morbidity and
mortality, particularly among young people. Understanding
the concept of cellular injury, the current management shows
advances in medical treatment in the secondary cascade
of TBI. The authors show a review study concerning to the
possible benefit of progesterone, citocholine, activated
recombinant factor VII , endothelin, ciclosporin, amantadine
in TBI treatment.

Palavras Chave: Traumatismo crânio-encefálico, Tratamento
medicamentoso.

Key Words: Traumatic brain injury; Medical treatment

1 - Serviço de Neurocirurgia da Santa Casa de Londrina, Paraná, Brasil
2 - Liga Acadêmica de Neurocirurgia de Londrina, Paraná, Brasil
3 - Enfermeira da Santa Casa de Londrina, Paraná, Brasil
Recebido em 14 de maio de 2012, aceito em 12 de junho de 2012
Zicarelli CAM, Zicarelli AZ, Georgeto SM, Zuccoli BR, Haddad M, Perin E, Martins LM, Canheu AC, Haddad F, Dias GF, Sampaio M, Pesente FS - O Papel do
Tratamento Medicamentoso no Traumatismo Crânio-encefálico. Um novo conceito.

J Bras Neurocirurg 23 (3): 222-225, 2012

223
Revisão

Introdução
No âmbito neurocirúrgico , o traumatismo crânio-encefálico
(TCE) é a maior causa de morbidade e mortalidade envolvendo particularmente pessoas jovens1. O TCE grave, clinicamente definido como qualquer trauma no crânio que resulte em
uma pontuação igual ou abaixo de 8 na Escala de Coma de
Glasgow (ECG), presente nas primeiras 48 horas após o trauma, possui uma taxa de mortalidade entre 20 e 40%. Outros
20% dos pacientes permanecem com graves sequelas, muitas
delas irreversíveis2. Essas alterações refletem diretamente nos
custos de saúde, visto que a maioria inválida pós TCE se encontra em idade de maior produção sócio-econômica. Lesões
cerebrais secundárias estão associadas a um metabolismo cerebral deficitário, hipóxia e isquemia, as quais resultam numa
complexa cascata de eventos fisiopatológicos potencialmente
irreversíveis.
A monitorização neurológica, que era destaque nos cuidados
ao trauma na década passada, possibilitou avanços na terapêutica do trauma neurológico como: monitorização da pressão
intracraniana (PIC), pela qual se pode estimar a pressão de
perfusão cerebral (PPC); Doppler transcraniano; eletroencefalograma contínuo; oximetria venosa jugular; microdiálise cerebral; nível direto de oxigenação do tecido cerebral (BtO2).
Através da compreensão da lesão celular, o tratamento atual
mostra avanços nas intervenções medicamentosas na cascata
secundária ao TCE.
A pesquisa no MEDLINE e PUBMED demonstrou muitos estudos com um novo conceito no tratamento medicamentoso
do TCE. Atualmente existem cerca de 200 estudos randomizados sobre tratamento medicamentoso no manejo do TCE. Só
para título de comparação, para se chegar a terapêutica eficaz
anti-retroviral no tratamento do HIV foram realizados mais
de 600 estudos randomizados. Com isso, a medicina caminha
para novas descobertas. Neste trabalho, os autores apresentam
os possíveis benefícios da progesterona, citocolina, fator VII
ativado recombinante, endotelinas, ciclosporinas e amantadina no TCE.
Progesterona
Ao longo dos últimos anos, estudos pré-clinicos ao redor do
mundo relataram que a progesterona, administrada no estágio
agudo do trauma, limita o dano tecidual e melhora o resultado
funcional após o TCE, acidente vascular encefálico, trauma
raquimedular, neuropatias diabéticas e outros tipos de lesões

neurológicas agudas de várias espécies3, 4.
A progesterona parece proteger ou reconstruir a barreira hematoencefálica (BHE), melhora o tônus vascular, reduz o
edema cerebral, ameniza a cascata inflamatória, aumenta a
concentração do ácido gama-aminobutírico (GABA), reduz a
excitotoxidade, estimula a mielinização dos axônios danificados, modula as proteínas hemostáticas e diminui a apoptose5, 6.
Um estudo multicêntrico recente observou benefícios em 281
pacientes tratados com 1,5mg/Kg de progesterona após episódio de TCE grave7. A mortalidade em 30 dias no grupo de
tratamento foi menor que a metade em relação ao grupo-controle, exatamente 13 e 40%, respectivamente.7
Ciclosporina A
A relevância clinica da ciclosporina A em relação à segurança
e aos benefícios promissores está na fase II de ensaios clínicos de pequena escala. A fase III de ensaios clínicos sobre a
droga foi recentemente iniciada. O esforço de proporcionar
avanços científicos e aplicação clínica desse medicamento foi
de vasto interesse na descoberta dessa droga. Efeitos protetores da ciclosporina A no caso da exitoxicidade do glutamato
são evidentes em múltiplos níveis8, 9. A ciclosporina preserva
a função mitocondrial normal9. Okonkwo e Povlishock foram os primeiros a demonstrar que a administração intratecal
(10mg/kg de ciclosporina A) no TCE foi benéfica, reduzindo
as alterações na morfologia mitocondrial8. Sulivan et al demonstraram a implicação direta do papel da mitocôndria no
TCE e também os benefícios potenciais da ciclosporina A,
preservando a função mitocondrial.9: eles ofereceram uma
forte evidencia de que a disfunção mitocondrial e o cálcio
possuem um papel principal no TCE. Por meio dos estudos
citados, foram variados o delineamento dos experimentos e
as doses de ciclosporinas utilizadas, a maioria deles demonstrando os benefícios da ciclosporina A em modelos animais de
TCE. Vale ressaltar que a maioria desses estudos explorou a
eficácia das ciclosporinas em modelos de TCE graves. Entretanto, muitos pacientes tem TCE moderado ou leve, indicando
a necessidade de explorar comparativamente modelos animais
e humanos nos casos de TCE grave, moderado e leve. A maioria desses ensaios sobre ciclosporinas são parte da fase II de
estudos sobre eficácia e segurança. Um estudo multicêntrico
fase II está em andamento, porém há alguns dados promissores provenientes desta fase de estudos. Quatro estudos em fase
II mostraram segurança da ciclosporina A para neuroproteção
pós-TCE9.
Mazzeo et al10 em 2008 trataram pacientes dentro das 12 primeiras horas pós-TCE, alguns deles, de maneira randomizada,
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recebendo placebo ou uma dose de ciclosporina A, na dose de
5 mg/kg ao longo de 24 horas por meio de um cateter de microdiálise. O grupo que recebeu tratamento com ciclosporina
A teve significativamente níveis maiores de glicemia, lactato
e piruvato, enquanto que os níveis de glutamato e a relação
lactato/piruvato foram significativamente menores no grupo
placebo. O grupo tratado com ciclosporina A também teve
maior pressão arterial média, pressão de perfusão cerebral e
pressão intracraniana.
Devido à ausência de estudos na fase III, há dificuldades, por
enquanto, de se ver um futuro no uso da ciclosporina A no
TCE, mas isso exigirá um continuo e necessário estudo que
apresente segurança e eficácia no seu uso .
Citocolina
A citocolina foi originalmente identificada como uma chave
intermediária na biossíntese da fosfatidilcolina. Seus possíveis
efeitos podem ocorrer através de sua habilidade de melhorar a
síntese da fosfatidilcolina quando há lesão cerebral11: o estudo
multicêntrico COBRIT deverá proporcionar uma nova e importante informação em relação ao seu uso12.
Fator VIIa Recombinante
O fator VII recombinante (rFVIIa) vem sendo utilizado na terapia adjuvante para coagulopatias em pacientes que sofreram
traumatismos, sendo essa indicação não prevista nos rótulos,
durante vários anos13. Vários relatos de caso e série de casos
tem sido publicados descrevendo o uso do rFVIIa baseados
nessa indicação. Pacientes que sofreram TCE podem ter algum grau de coagulopatia como resultado da lesão cerebral
em si e da liberação resultante da tromboplastina tecidual e de
anormalidades da fibrinólise14. Ainda, a síndrome da disfunção múltipla dos órgãos e a sepse, não incomumente seqüelas
do trauma grave, podem ser causados por coagulopatias secundárias a disfunções do fígado e da medula óssea. Baixas
doses de rFVIIa podem ser benéficas a pacientes que possuam
coagulopatias leves a moderadas, nas quais há necessidade de
rápida e efetiva correção. O custo dessa intervenção é equivalente a aproximadamente oito unidades de plasma. Baixas
doses de rFVIIa não proporcionam aos pacientes elevados volumes de fluidos ou os riscos da administração de produtos
sanguíneos e permite quase instantaneamente a reversão da
coagulopatia.13,14

Endotelina
O papel da endotelina no TCE é incerto. Recentes estudos em
modelos animais mostraram uma diminuição na regulação do
transportador de glutamato, reduzindo a penetração do cálcio
nos astrócitos. Matsuura e col. mostraram em estudos in vitro
que a endotelina preserva a citoarquitetura do astrócito, ofertando um maior aporte de nutrição e oxigênio para os neurônios de modelos animais submetidos a lesões traumáticas.15
Atualmente a maioria dos estudos se encontram em fase de II.
Amantadina
A amantadina é um sal de amina tricíclica hidrossolúvel que
afeta a síntese, o acúmulo, a liberação e a recaptação das catecolaminas no sistema nervoso central. Ela é rapidamente absorvida, mas não metabolizada. A amantadina causa liberação
da dopamina nos neurônios centrais, facilitando a liberação da
dopamina pelos impulsos nervosos, e atrasando a recaptação
pelas células neuronais. Poderá também produzir efeitos antagonistas no N-Metil-D-aspartato (NMDA), o qual pode contribuir ao seu efeito neuroprotetor precocemente após a lesão.16
Os locais anatômicos predominantes de injúria ao cérebro são
a substância branca parassagital do córtex cerebral, corpo caloso e a junção pontino-mesencefálica, adjacente aos pedúnculos cerebelares. Essa área do cérebro inclui algumas regiões dopaminérgicas17. Um delineamento cruzado duplo-cego,
placebo-controle randomizado foi selecionado para avaliar se
o uso precoce da amantadina possui efeito neuroprotetor e/ou
se o uso mais tardio pode melhorar a recuperação.18 Alguns
autores16,17,18,19,20 defendem melhorias significantes observadas em pacientes que receberam amantadina (200-400mg/dia)
após seis semanas de delineamento cruzado.

Conclusão
O conhecimento crescente das alterações provenientes da lesão cerebral, que ocorre secundariamente ao TCE e um maior
número de estudos, principalmente os multicêntricos, devem
ser desenvolvidos com a finalidade de demonstrar uma melhor
eficácia do uso dos medicamentos em estudo nesse artigo.
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