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Palavras-chave

Foram estudados 417 casos de ferimentos craniencefálicos
por projétil de arma de fogo ocorridos em população civil,
com o objetivo de determinar os fatores que influenciam a
mortalidade. Foram selecionados pacientes com ferimento
único, que chegaram com vida ao hospital em um período de
até seis horas após o trauma e que evoluíram para o óbito
após a internação ou permaneceram internados por pelo
menos 48 horas. A mortalidade global foi de 63,1% – 263
casos que foram analisados separadamente. Constatou-se que
a mortalidade não foi influenciada, significativamente, por
variáveis como idade ou sexo do paciente, causa da ocorrência, calibre do projétil, local de entrada no crânio,
presença de hematoma intracraniano ou pelo tratamento
instituído. Foram considerados como fatores prognósticos
significativos o estado neurológico do paciente, quando de
sua internação, e a trajetória do projétil – morreram 93,2%
dos pacientes comatosos com ECG < 6 e 91,4% entre os que
apresentaram ferimentos em que o projétil cruzou tanto o
plano coronal como o sagital. Por outro lado, apenas 1,9%
dos pacientes acordados sem sinais neurológicos focais e
3,8% entre os que o projétil não atravessou nenhum dos planos
evoluíram para óbito. Levando-se em consideração que o
prognóstico quanto à mortalidade é considerado um dos
critérios mais importantes a influir sobre a decisão cirúrgica,
concluiu-se que pacientes em coma profundo, com lesões bihemisféricas e de vários lobos cerebrais, apresentam muito
mau prognóstico, com elevada taxa de mortalidade e que, provavelmente, devam ser considerados como fora de possibilidades terapêuticas.

Trauma craniencefálico, projétil de arma de fogo,
prognóstico.
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Abstract
Head injuries due to gunshot wounds – evaluation of
mortality rate factors
Four hundred and seventeen cases of craniocerebral
gunshot wounds in civilian population were analyzed,
aiming to establish useful predictor factors concerning
to the mor tality. Only single-wounded patients, who
arrived alive to the hospital in no more than a six-hour
period after trauma, and who died or remained hospitalized at least in the first 48 hours were selected. The
overall mortality was 63.1% – 263 cases that are
analyzed apart. It was observed that the mortality was
not influenced by factors such as age or sex of the patient,
cause of the occurrence, bullet caliber, site of bullet entry
wound, presence of intracranial hematoma or type of
surgical treatment. The neurological status when the
patient was evaluated at hospital admission, as well as
the intracranial bullet trajectory, were very significant
factors to determinate the survival chances – 93.2% of
the comatose patients with CGS < 6 died, as well as
91.4% of those in whom the bullet crossed both sagital
and coronal planes. On the other hand, only 1.9% of
aroused patients without focal neurological deficits, and
3.8% of the cases in which the bullet did not cross any
of these planes, died. Considering that early prognosis
related to mortality is one of the most important factors
to influence surgical decisions, it is concluded that
comatose patients with bilateral and multilobar lesions
present with a bad prognosis, and a very high mortality
rate, and probably shall be considered out of the limits
of salvageability.
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Introdução
O crescente aumento das tensões sociais, com a grave
crise em que vive a sociedade contemporânea, tem gerado
um incremento da violência, especialmente nos grandes
centros urbanos, a qual é caracterizada por uma elevação
do índice de agressões, de assaltos e de suicídios. Como conseqüência, os serviços de emergência passaram a atender
cada vez mais pacientes vitimados por lesões dessa natureza,
entre as quais os ferimentos por projétil de arma de fogo
representam, por sua gravidade e assustadora freqüência,
um tema que merece atenção especial e, dentre esses, os
ferimentos craniencefálicos em particular23,32,35,74.
Neste trabalho, a partir da análise de 417 casos de
pacientes com ferimento craniencefálico por projétil de arma
de fogo, buscou-se conhecer os parâmetros capazes de
predizer o prognóstico precoce dessas lesões no que diz
respeito à mortalidade.
Os serviços de emergência, preparados para o primeiro
atendimento desses pacientes, nem sempre dispõem de
equipe neurocirúrgica treinada ou de métodos diagnósticos
adequados, como a tomografia computadorizada (TC). No
entanto, mesmo os de boa qualidade e experiência por vezes
apresentam dificuldades para o correto manuseio desses
pacientes. Esses fatos têm levado muitos autores a se
preocuparem com o primeiro atendimento ao traumatizado,
assim como a estabelecer fatores que possam fazer um
prognóstico precoce do caso.
Considerando as controvérsias existentes com relação
aos critérios de indicação do tipo de intervenção neurocirúrgica para pacientes que sofreram trauma craniencefálico por projétil de arma de fogo (PAF), o estabelecimento de fatores capazes de predizer o prognóstico
precoce quanto à mortalidade passa a representar
importante parâmetro a influir sobre a decisão
terapêutica 4,13,57,63,66,68,78,88,92,101. O presente trabalho tem
como objetivo estabelecer os fatores capazes de servir como critério de prognóstico quanto à mortalidade, com base
na análise de uma série de 263 óbitos ocorridos em
pacientes com ferimentos craniencefálicos por PAF.

Casuística e métodos
Por meio de um estudo de coorte histórica, foram analisados
os casos de traumatismo cranioencefálico (TCE) produzidos
por projétil de arma de fogo (PAF), ocorridos em pacientes
que foram internados no Hospital Municipal de Pronto-Socorro
de Porto Alegre (HPS) em um período de dez anos.
Da relação inicial de todos os pacientes internados em
razão de um TCE de qualquer natureza, 484 (3,5%)
apresentavam lesão por PAF. Destes, foram incluídos
apenas os que preenchessem todas as condições abaixo:
a) tivessem chegado vivos ao HPS em período inferior
a seis horas após o ferimento;
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b) tivessem sido internados no HPS e não fossem transferidos a outro hospital dentro das primeiras 48 horas após a
internação – ou permaneceram por mais tempo hospitalizados
no HPS ou evoluíram para óbito dentro desse período;
c) tivessem sido atingidos por somente um projétil, fosse
o outro PAF em qualquer parte do organismo;
d) o projétil tivesse penetrado na cavidade craniana (com
comprovação radiológica e/ou pelo exame físico), permanecendo no seu interior ou a transfixando.
Assim, foi obtida uma relação de 417 pacientes, dos
quais 263 evoluíram para óbito. Com o objetivo de identificar
quais os fatores capazes de predizer o prognóstico quanto
à mortalidade, os óbitos ocorridos foram associados com
outros fatores, tais como:
a) sexo e idade do paciente;
b) causa da ocorrência;
c) calibre do projétil;
d) lesões cranianas;
e) trajeto intracraniano do projétil;
f) tipo de ferimento (penetrante ou transfixante);
g) exame neurológico de internação;
h) hematomas intracranianos associados (extradurais,
subdurais ou intraparenquimatosos);
i) tratamento.
O trajeto intracraniano do projétil foi avaliado por meio
do exame do(s) ferimento(s) craniano(s) existente(s) no
paciente e da radiografia convencional de crânio, realizada
em todos os casos. Para fins de classificação dos tipos de
trajeto do PAF, foi utilizado um método que divide imaginariamente o crânio em dois planos: o sagital e o coronal.
O plano sagital foi determinado traçando-se uma linha exatamente na linha mediana da radiografia de crânio, e o plano
coronal por uma linha que passasse sobre os condutos
auditivos externos e sobre o bregma (Figura 1).
Assim, foram estabelecidos cinco grupos distintos de
pacientes, conforme a trajetória do projétil:
a) grupo 1 – o projétil não cruza qualquer dos dois planos;
b) grupo 2 – o projétil cruza apenas o plano coronal;
c) grupo 3 – o projétil cruza apenas o plano sagital;
d) grupo 4 – o projétil cruza os dois planos;
e) grupo 5 – o projétil estava alojado na fossa posterior.
Com relação ao nível de consciência, os pacientes foram
classificados, conforme seu escore na Escala de Coma de
Glasgow110, em quatro grupos:
a) os com escore de 12 a 15;
b) os com escore de 9 a 11;
c) os com escore de 6 a 8;
d) os com escore de 3 a 5.
Do ponto de vista do exame neurológico no momento de sua internação, esses 263 pacientes foram classificados em cinco grupos, conforme o proposto por
LILLARD79:
a) grupo 1 – pacientes alertas, sem déficit neurológico evidenciável ao exame, com ou sem história de
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Para controlar os diversos efeitos desses fatores (potencial de vício de confusão), foi elaborado um modelo de
regressão logística multivariável. Dessa forma, foram
incluídas no modelo todas aquelas variáveis cujos efeitos
foram de interesse do estudo.
Nas análises bivariadas (tabelas de contingência), adotou-se
como nível de significância α = 0,05.
Na análise de regressão logística não houve preocupação em estabelecer nível de significância específico
para inclusão ou retirada do modelo, uma vez que se
tinha como objetivo um controle global dos vícios de
confusão.
As análises estatísticas foram realizadas com auxílio dos
programas SPSS, PEPI e EPI-INFO.

Resultados

FIGURA 1
Desenho esquemático dos planos sagital e coronal
utilizados na radiografia de crânio para dividir os pacientes em
“Grupos Radiológicos”.

perda transitória da consciência anteriormente à sua
internação;
b) grupo 2 – pacientes alertas, com déficit neurológico
não necessariamente localizado, com ou sem história de
perda transitória da consciência anteriormente à sua
internação;
c) grupo 3 – pacientes sonolentos, confusos ou desorientados, com ou sem déficit neurológico focal;
d) grupo 4 – pacientes comatosos, respondendo a estímulos dolorosos, com ou sem déficit neurológico focal;
e) grupo 5 – pacientes comatosos, com outros sinais de
comprometimento do tronco encefálico (dilatação pupilar,
descerebração, ataxia respiratória, etc.).
Foram elaboradas tabelas descritivas apresentando a
freqüência de cada um dos fatores em estudo e foram
montadas tabelas de contingência, avaliando a associação
entre os diversos fatores quanto à mortalidade. Foram
calculados valores percentuais, e as diferenças encontradas
entre os grupos exposto e não-exposto foram determinadas
pelo teste de qui-quadrado (χ2).
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Os resultados obtidos em relação aos 263 pacientes que
evoluíram para óbito foram os abaixo:
a) mortalidade versus sexo do paciente – a taxa de
mortalidade observada entre os homens (64%) foi
discretamente maior que entre as mulheres (57,1%), porém
sem diferença estatisticamente significativa;
b) mortalidade versus idade do paciente – entre os
pacientes com menos de 15 anos de idade se constatou
mortalidade mais baixa, observação esta que foi certamente
influenciada pelo fato de que nessas idades foram mais
comuns as lesões menos graves (acidentais). Nas demais
faixas etárias não foram observadas diferenças estatisticamente significativas quanto aos óbitos, cujos índices
variaram de 63,3% (entre 60 e 74 anos) a 72,7% (entre
os com mais de 74 anos);
c) mortalidade versus causa da ocorrência – a
mortalidade foi discretamente maior nos suicídios (69,1%),
embora as diferenças não tenham sido significativas
(Tabela 1).
TABELA 1
Relação entre mortalidade e causa da ocorrência
Causa

Casos

Óbitos

Agressão

231

n
141

Auto-infligida

136

94

69,1

Acidente

32

18

56,2

Indeterminada

18

10

55,5

417

263

63,1

TOTAL

%
61

p > 0,05

d) mortalidade versus calibre do projétil – taxa de óbitos
apresentou aumento muito discreto conforme maior fosse
o calibre do projétil sem, sendo de 66,2% nos projéteis
calibre 22, de 62,5% nos de calibre 32, de 72,4% nos de
calibre 38 e de 75% nos projéteis calibre 45;
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clínicos de comprometimento do tronco encefálico (GC
= V) (Tabela 3).

e) mortalidade versus local de entrada do projétil – a
mortalidade foi discretamente mais alta nos ferimentos
cuja entrada do projétil se deu pelas regiões frontal
(68,2%) ou temporal (69,6%) em relação aos demais
locais de entrada, sendo significativamente menor nas
lesões em que o projétil penetrou no crânio pela boca ou
pela face (36,7%);
f) mortalidade versus tipo de ferimento – a mortalidade
observada foi maior no grupo de pacientes com ferimentos
transfixantes (68 óbitos em 85 casos – 80%) em relação
ao grupo com ferimentos penetrantes (195 óbitos em 332
casos – 58,7%), embora essas diferenças não tenham sido
significativas;
g) mortalidade versus trajeto intracraniano do projétil
– a relação entre a taxa de mortalidade e o trajeto intracraniano do projétil, avaliado pelo estudo radiológico do
crânio, revelou que, à medida que o projétil apresentasse
uma trajetória que cruzasse os planos coronal e sagital,
a percentagem de pacientes que evoluíam para o óbito
aumentou progressivamente; entre os pacientes nos quais
o projétil se manteve em apenas um quadrante (GR I)
ela foi de apenas 2,6%, sendo de 54,2% para aqueles
onde o projétil cruzava somente o plano coronal (GR
II), de 70,5% quando cruzava o plano sagital (GR III),
de 91,4% se o projétil cruzasse o dois planos (GR IV) e
de 54,5% se o projétil se alojasse na fossa posterior
(Tabela 2);

Com relação ao nível de consciência pela ECG, foi
observada nítida relação entre a mortalidade e o nível de
consciência do paciente: à medida que o coma se
aprofundava (ECG mais baixo), a mortalidade era
progressivamente maior – ela variou de 4,3% entre os
não-comatosos (ECG entre 12 e 15) para 23,9% entre
os casos com ECG de 9 a 11, subindo para 58,9% entre
os com ECG de 6 a 8 e chegando a 93,2% entre aqueles
com ECG inferior a 6 (Tabela 4).

TABELA 2
Relação entre mortalidade e trajeto
intracraniano do projétil (GR)

TABELA 4
Relação entre mortalidade e nível de
consciência de internação (ECG)

GR

Casos

TABELA 3
Relação entre mortalidade e exame neurológico
de internação (Grupo Clínico – GC)
GC

n

%

Óbitos
n

%

I

53

1

1,9

II

14

2

14,3

III

51

11

21,6

IV

86

51

59,3

V

213

198

93

TOTAL

417

263

63,1
p < 0,0001

ECG

Óbitos

Casos

Casos

Óbitos
n

%

I

78

3

3,8

12 a 15

69

3

4,3

II

48

26

54,2

9 a 11

46

11

23,9

III

95

67

70,5

6a 8

95

56

58,9

IV

163

149

91,4

3a 5

207

193

93,2

V

33

18

54,5

TOTAL

417

263

63,1

417

263

63,1

TOTAL

p < 0,0001

h) mortalidade versus exame neurológico de internação
– constatou-se que a mortalidade foi significativamente
maior à medida que o quadro neurológico de internação do
paciente era mais grave.
Em relação ao Grupo Clínico, foi constatado que entre
os pacientes acordados a mortalidade variou de 1,9%
(para os sem déficit neurológico focal – GC = I ) a 14,3%
(para os com sinais deficitários focais – GC = II),
aumentando progressivamente para 21,6% entre os
torporosos (GC = III), para 59,3% entre os comatosos
(GC = IV) e para 93% entre os pacientes com sinais
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p < 0,0001

i) mortalidade versus hematoma intracraniano – os
óbitos foram discretamente mais freqüentes no grupo de
pacientes que apresentavam hematoma intracraniano que
exigisse tratamento cirúrgico (65,9%) do que entre os que
não apresentavam coleção hemorrágica que indicasse intervenção cirúrgica (62,7%);
j) mortalidade versus tratamento cirúrgico – a relação
entre o tratamento e a mortalidade não revelou diferenças
significativas entre os distintos grupos, variando de 72,7%,
nos casos de desbridamento, a 57%, nos casos que fizeram
somente sutura do ferimento. Entre os pacientes submetidos
à craniotomia, a mortalidade observada foi de 63,4%;
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l) relação entre exame neurológico de internação e
trajeto intracraniano do projétil nos pacientes que
evoluíram para óbito – ao se considerar apenas os 263
pacientes que morreram, foi relacionado o exame
neurológico do paciente (avaliado pelo grupo clínico de
internação – GC) com a trajetória intracraniana do projétil
(avaliada pelo grupo radiológico – GR), sendo observado
que (Tabela 5):
* apenas 3 pacientes se encontravam no GR I e apenas
um no GC I;
* apenas 2 pacientes se encontravam no GC II;
* dos 26 casos que estavam no GR II, 24 (92,3%) se
encontravam nos GC 4 ou 5;
* os 11 pacientes do GC III apresentavam distribuição
relativamente uniforme com relação aos GR;
* entre os 67 pacientes do GR III, a grande maioria
se encontrava no GC IV ou V (97,1%);
* entre os 51 pacientes do GC IV, nenhum se
encontrava no GR I;
* entre os 149 pacientes do GR IV, a quase totalidade
deles (98,7%) se encontrava nos GC IV ou V, e a maior
parte (92,6%) estava no GC V;
* entre os 18 pacientes do GR V, a maioria (72,2%)
se encontrava nos GC IV ou V;
* entre os 198 pacientes do GC V, nenhum estava no
GR I e a maioria se encontrava no GR IV (69,7%).
O modelo de regressão logística multivariável que
avalia a relação entre a mortalidade e os fatores
prognósticos se encontra resumido na Tabela 6.

Discussão
Devido à gravidade das lesões que acarretam e à sua
incidência relativamente freqüente, as lesões craniencefálicas
provocadas por projétil de arma de fogo (PAF) merecem
constante atenção do meio neurocirúrgico, especialmente
no que diz respeito à neurotraumatologia. As publicações
que abordam esse tema costumavam afirmar que esse tipo
de lesão é característico de tempos de guerra, gerando o
relato de grandes séries clínicas8,21,49. Até alguns anos atrás,
essa era uma verdade insofismável, comprovada pela
publicação sucessiva de casuísticas documentadas a partir
dos repetidos conflitos militares que marcaram a era
contemporânea.
Essas séries, embora em geral muito volumosas, quase
sempre incluíam lesões penetrantes craniencefálicas
causadas por outros artefatos militares que não propriamente
os projéteis impulsionados por armas de fogo. Apesar das
características próprias dessas lesões, em muito diferente
daquelas produzidas por armas civis, a experiência obtida
pelos neurocirurgiões militares que atenderam os pacientes
com ferimentos por armas militares deve ser considerada
de grande valor também para o manuseio dos pacientes
que sofreram ferimentos causados por armas civis, ditas
de “baixa velocidade” 45.
No entanto, a experiência adquirida em áreas não
diretamente envolvidas em embates bélicos, com vítimas
na população civil, tem sido relatada com freqüência cada
vez maior, nos últimos vinte anos, de forma a rivalizar com
os relatos de tempos de guerra. De forma assustadora, os

TABELA 5
Relação entre exame neurológico do paciente e trajetória intracraniana do projétil nos
pacientes que evoluíram para óbito (Grupo Clínico – GC versus Grupo Radiológico – GR)
GC

I

II

III

IV

V

TOTAL

0

1

2

0

0

3

33,3

66,6

1

1

10

14

26

3,8

3,8

38,5

53,8

9,9

0

2

26

39

67

3

38,8

58,2

25,5

2

9

138

149

1,3

6

92,6

56,7

4

6

7

18

22,2

33,3

38,9

6,8

GR
I

N
%

II

n

0

%
III

n

0

%
IV

n

0

0

%
V
TOTAL

0

1,1

n

1

%

5,6

n

1

2

11

51

198

263

%

0,4

0,8

4,2

19,4

75,3

100
p < 0,0001
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TABELA 6
Modelo de regressão logística multivariável avaliando a relação entre a mortalidade e os fatores prognósticos
Variável

Coeficiente

P

Razão de
chances

IC
95%

Grupo Clínico
I

-

-

1

II

2,17

0,140

8,76

0,49-156,03

III

1,79

0,136

6,01

0,57-63,59

IV

2,89

0,018

17,97

1,64-197,27

V

4,97

0,000

146,35

12,64-1.694,55

Grupo Radiológico
I

1

II

1,42

0,151

4,15

0,59-28,98

III

2,57

0,008

13,05

1,96-86,26

IV

3,28

0,001

26,66

3,57-199,36

V

3,26

0,001

26,01

3,60-187,99

Outras variáveis incluídas no modelo foram: sexo e idade do paciente, causa da ocorrência, calibre da arma, local do ferimento
de entrada do projétil, tipo de ferimento, realização ou não de craniotomia e presença de hematoma intracraniano.

ferimentos causados por armas civis têm se apresentado,
especialmente nos grandes centros urbanos, como acontecimento cada vez mais comum, com elevadas taxas de
mortalidade e relevante morbidade62,67.
Produzidos na grande maioria das vezes com a intenção
de agredir a outrem ou a si mesmo, as lesões por PAF têm
se tornado comuns nos grandes centros destinados ao
atendimento emergencial, por motivos que podem ser
buscados dentro de uma análise que envolve fatores
culturais, sociais, econômicos e políticos23,32,62,74,90.
Os traços culturais ocidentais, especialmente dentro dos
Estados Unidos da América do Norte (EUA), incluem o porte
de arma como quase uma tradição, desde os tempos do
“faroeste”, dos “cowboys” e dos “xerifes”61. Nos meios de
comunicação, a violência aparece com o fato rotineiro, sem
mais representar impacto negativo sobre a sociedade, a não
ser no sentido de fortalecer as idéias de que os indivíduos
devem se armar ainda mais, como tentativa, de todo
equivocada, de se proteger. Nossas crianças assistem, na
televisão, a programações variadas nas quais as armas têm,
comumente, o significado de poder. Os brinquedos
eletrônicos incorporaram esses elementos belicistas,
expressos por meio de “jogos de morte”, nos quais são testadas
a rapidez e a pontaria no uso de armas e em que o valor é
medido pelo número de vítimas que se é capaz de “matar”.
Por outro lado, a facilidade com que é possível se adquirir
uma arma, a qual na maioria das vezes é utilizada com total
despreparo e verdadeira irresponsabilidade, faz com que
tenham se multiplicado os potenciais atiradores, formando
pseudo-exércitos de indivíduos que estão prontos a atirar
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para se defender, mas que, de fato, geralmente se transformam em agressores58,69.
As conseqüências não poderiam deixar de ser a proliferação de crimes, de suicídios e de lesões classificadas
como “acidentais”, e essas últimas envolvem, lamentavelmente, crianças. Entre a população pediátrica, os
ferimentos por PAF têm se tornado cada vez mais
freqüentes, quase sempre ocorrendo no ambiente doméstico. Sendo provocados mais por causas não-intencionais que entre os adultos, muitas vezes ocorrem pelo
uso inadequado de armas deixadas ao alcance de crianças32,35,89,107,115,119.
De qualquer modo, independentemente do tipo de
ferimento, da faixa etária ou da natureza da ocorrência, as
lesões por PAF sempre representaram desafio para aquele
que lida com esse tipo de trauma, especialmente quando
ocorrem na cabeça.
Um ponto em comum caracterizou os ferimentos
cranianos penetrantes, independentemente da época ou do
tipo de arma – a dificuldade de lidar com as lesões por eles
provocadas. Nos tempos mais antigos, embora o poder
destrutivo dos projéteis fosse relativamente baixo, a maioria
dos indivíduos por eles atingidos evoluía mal, principalmente
em razão de complicações infecciosas decorrentes da presença de corpos estranhos em contato com o liquor e/ou o
parênquima encefálico24.
Os progressos no tratamento dessas lesões foram
muito lentos, especialmente porque, durante muito tempo,
as lições aprendidas durante as guerras eram rapidamente
esquecidas e devido ao fato de que não havia a distinção
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entre as lesões primárias e as secundárias, nem a compreensão adequada das complicações tardias, a maior parte
das quais infecciosas24,118.
O prognóstico tão ruim, independentemente dos esforços
terapêuticos, mantinha, até o início do século passado, a
convicção geral de que esses ferimentos eram intratáveis e
quase invariavelmente fatais. Porém, já a partir das guerras
napoleônicas, foram aceitas idéias de que o atendimento
mais precoce possível a pacientes vítimas de ferimentos
de guerra poderia melhorar o seu prognóstico. Assim, foram
criados os primeiros serviços de transporte de soldados
feridos desde a frente de batalha até os hospitais de
retaguarda, embora naqueles tempos o tratamento ainda
fosse, por vezes, mais agressivo que o próprio ferimento,
e os resultados fossem pouco animadores118.
Posteriormente, a experiência obtida nos sucessivos confrontos militares contribuiu, com os novos conhecimentos
de bacteriologia, o desenvolvimento das técnicas diagnósticas e terapêuticas e os conceitos de balística e fisiopatogenia, para a melhor compreensão e manuseio desse
grupo de pacientes vitimados por ferimentos penetrantes
craniencefálicos45,50.
Por outro lado, a vantagem do desenvolvimento de potentes agentes antimicrobianos, além de métodos diagnósticos
e cirúrgicos mais sofisticados e precisos, foi contrabalançada pelo efeito cada vez mais destruidor dos projéteis,
por vezes com velocidades que chegam a ultrapassar a do
som1,28.
O desafio que representa tratar lesões penetrantes
craniencefálicas, em especial as provocadas por armas de
fogo, mantém-se ainda hoje para quem trabalha nos serviços
de emergência e nos grandes centros neurocirúrgicos,
causando um número elevado e crescente de mortes e de
seqüelas, muitas vezes, graves e incapacitantes.
Se é verdadeiro o fato de que, para cada óbito, sete
pacientes que sofrem ferimento por PAF sobrevivem62,
também é sabido que as lesões craniencefálicas são as que
estão mais associadas com evolução fatal, se comparadas
com ferimentos em outras partes do organismo.
Também é reconhecido que os pacientes que chegam a
receber atendimento médico representam apenas a “ponta
do iceberg”, visto que cerca de 90% daqueles que sofrem
um ferimento por PAF morrem antes mesmo de chegar a
um ambiente hospitalar, não chegando a receber atendimento
médico adequado4,56,62,67,104.
O conhecimento dos princípios da balística, assim como noções acerca das armas e munições, servem de embasamento para que melhor se compreenda os mecanismos
patogênicos e, por via de conseqüência, a patologia das
lesões por PAF1,28. Sendo a velocidade considerada como
principal fator causador de lesão, nem por isso outras
variáveis deixam de participar na gênese das lesões encefálicas, tais como o calibre da arma, a distância em que
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lação com que ele sofre o impacto contra o crânio, o local
do trauma e a trajetória do projétil dentro do crânio, e até
mesmo a espessura do couro cabeludo e da tábua craniana
da vítima1,14,28.
Embora muitos considerem que as lesões provocadas
por PAF de armas civis tenham características distintas
daquelas causadas por armas militares, ambas apresentam
os mesmos mecanismos básicos de lesão – um ferimento
penetrante devido a um projétil que atinge o alvo com grande
velocidade45. Naqueles causados por armas militares, sendo
maior a velocidade do projétil, predominam os fenômenos
de transmissão de energia a partes mais distantes do local
de entrada e trajeto do projétil, ou seja, as lesões de
cavitação temporária são prevalentes sobre as de cavitação
permanente. Ao contrário, nas lesões por PAF de “baixa
velocidade” predominam as lacerações diretamente provocadas pela passagem do projétil, ou seja, a cavitação permanente1,14,28.
No entanto, quando se trata de ferimentos craniencefálicos, outros eventos fisiopatológicos participam na
gênese de lesões, tais como a hipertensão intracraniana, as
hérnias encefálicas e os distúrbios da hemodinâmica
cerebral73. Por essa razão, a complexidade se torna bastante
maior do que nos ferimentos em outras partes do
organismo, e a compreensão dos fenômenos envolvidos é
fundamental para a real mensuração das lesões, assim como
da avaliação dos fatores prognósticos e critérios para o
manuseio do paciente36,39.
A análise de séries numerosas e os estudos experimentais
têm permitido que essas lesões sejam mais bem entendidas,
até que se busque encontrar critérios para o seu prognóstico, o que pode se constituir em importante fator capaz
de influir sobre as decisões terapêuticas4,13.57,64,66,78,88,101,103.
No entanto, esses autores consideram que ainda faltam
estudos conclusivos acerca da tomada dessas decisões,
razão pela qual foi realizado este trabalho, não com a
pretensão de se constituir na palavra final, mas com o intuito
de contribuir para o tema, com base em uma volumosa
casuística, a maior publicada até a presente data, dentro de
seus critérios de seleção de pacientes.
Este trabalho se propôs à tarefa de definir alguns fatores
de prognóstico precoce quanto à mortalidade e, assim,
contribuir na avaliação de critérios para definir condutas
terapêuticas em função do prognóstico a partir da análise
dos dados obtidos acerca de 417 pacientes que sofreram
ferimentos craniencefálicos por PAF, dos quais 263
evoluíram para óbito.
Do mesmo modo se observa com relação aos ferimentos
causados por armas disparadas para o alto ou sem alvo
definido (as chamadas “balas perdidas”, erroneamente
denominadas de ferimentos acidentais), muitas vezes
disparadas sem que a pessoa que faz o disparo se dê conta
de que o projétil que sobe vai cair em algum lugar ou, por
vezes, em alguém90.
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É reconhecido que a TC apresenta vantagens sobre os
exames radiológicos simples, na medida em que permite a
visualização de estruturas encefálicas, mais do que elementos ósseos ou fragmentos metálicos7,15,22,94,105,114. No
entanto, existe consenso com relação ao fato de que, por
vezes, a qualidade da TC fica prejudicada em razão da
presença de artefatos radiológicos produzidos pelos
fragmentos metálicos, especialmente em aparelhos mais
antigos22,71,94,114. Dessa forma, a radiografia simples de crânio
ainda é considerada extremamente importante para a eficaz
avaliação desse tipo de trauma, eis que permite que se
identifique, com o exame do paciente, o local em que o
projétil penetrou no crânio, bem como identificar a presença
de lesões ósseas associadas3,33,34,42,71,105.
Nos ferimentos penetrantes, o estudo radiológico de
crânio possibilita ainda visualizar a localização
intracraniana do projétil e, assim, determinar sua trajetória
ao atravessar o parênquima encefálico dentro do
crânio3,79,99, embora o eventual ricocheteamento do projétil
de encontro à tábua óssea interna possa limitar a precisão
dessa avaliação, em alguns casos 72 . Nos casos de
ferimentos transfixantes, a identificação dos orifícios de
entrada e de saída do projétil, pelo exame físico ou pelo
estudo radiológico, também é capaz de estabelecer a
trajetória intracraniana do projétil3.
A possibilidade de o projétil se movimentar e vir a confundir a avaliação da sua trajetória pelo exame radiológico,
embora descrita por JEFFERSON59 e por FURLOW41, não
ocorre na fase aguda, durante o primeiro atendimento. Outro
fato que poderia chegar a comprometer a capacidade de
estabelecer a trajetória do projétil a partir da radiografia de
crânio seria a possibilidade de que ele, ao ricochetear, criasse
novos trajetos intracranianos.
Em achados de necropsia, KIRKPATRICK & DI MAIO72
relataram a incidência de ricocheteamento do projétil em
cerca de um quarto dos casos, embora em apenas 2 dos 42
casos estudados o projétil reentrasse no tecido nervoso,
causando nova lesão encefálica. FREYTAG40, também em
estudo necroscópico, observou que na maioria dos casos
(82%) foi constatado trajeto único do projétil, considerando
o ricochete como acontecimento de pequena importância.
Assim, mesmo nos casos mais graves, com evolução fatal,
o ricocheteamento do projétil não foi tido como um
fenômeno de expressão com relação às lesões encefálicas
produzidas, e na literatura revisada não foi encontrada
referência de estudo clínico ou radiológico que o levasse
em consideração.
Assim, em virtude de esses fenômenos não serem considerados como relevantes, o estudo radiológico é considerado como plenamente satisfatório para estimar a trajetória
intracraniana do projétil71,99.
No presente trabalho foram utilizados critérios radiológicos para determinar a trajetória do projétil e, indiretamente, a extensão da lesão encefálica, buscando-se evitar
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a classificação das lesões em grupos pouco definidos, tais
como os de lesões “unilobares”, “bilobares” ou “multilobares”, fossem elas unilaterais ou bilaterais. Para tal,
optou-se por adotar um método que uniformizasse critérios, dividindo o crânio em dois planos (sagital e coronal), o qual também foi utilizado por autores como
LILLARD79 e, mais recentemente, por POLIN et al.92. Além
de muito fácil de ser realizada, tal medida permite a
classificação dos pacientes em grupos bem definidos
quanto à trajetória do projétil.
O critério usado neste trabalho para avaliar a trajetória
intracraniana do projétil deve ser considerado como
plenamente confiável para a finalidade a que se propõe,
com a vantagem de ser exame facilmente disponível e de
rápida realização.
Assim, por essas razões e pelo fato de que o HPS não
dispunha de TC na época em que foi iniciado o presente
estudo, o exame radiológico de crânio (realizado em todos
os 417 pacientes) foi utilizado como critério para determinar
a trajetória intracraniana do projétil e para classificar os
pacientes nos cinco grupos mencionados.
Do ponto de vista clínico, dois foram os critérios utilizados para classificar os pacientes: o primeiro, inicialmente
proposto por RAIMONDI & SAMUELSON 93 e posteriormente desenvolvido por LILLARD 79, levou em
consideração tanto o nível de consciência como a presença
ou não de sinais neurológicos deficitários focais,
classificando os pacientes em 5 grupos; no segundo, foi
valorizado apenas o estado de vigília, considerado a partir
da avaliação do coma pela Escala de Coma de Glasgow
(ECG)110, sendo esse critério utilizado em trabalhos mais
recentes, como os de SHAFFREY et al.101, KENNEDY et
al.70, LEVY et al.78, KAUFMAN et al.65 e POLIN et al.92.
Grande ênfase tem sido dada à importância das lesões
extraneurológicas, em especial aos distúrbios hipóxicoisquêmicos e circulatórios25,73,75, bem como às alterações
hematológicas eventualmente associadas 6, embora tais
eventos não tenham sido passíveis de serem considerados
neste trabalho.
A indicação do tratamento cirúrgico persiste como
grande controvérsia, embora haja consenso de que ele
esteja formalmente indicado nos casos em que exista uma
lesão expansiva intracraniana, em pacientes não-agônicos8,21,49,61,63,64,78,98,111,116.
Apesar de a técnica e a tática neurocirúrgicas poderem
variar a cada caso, de um modo geral os princípios
operatórios básicos estão bem estabelecidos – enquanto as
lesões primárias são intratáveis e, portanto, não se beneficiam com qualquer tipo de terapêutica, a intervenção
cirúrgica tem como objetivos reduzir a pressão intracraniana
(removendo o tecido desvitalizado e as coleções hemáticas)
e prevenir complicações infecciosas (com a remoção de
corpos estranhos e o fechamento dos envoltórios
durais)21,27,44,53,96,98,112,113.
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Para indivíduos sem lesão expansiva intracraniana persistem dúvidas acerca de quais grupos de pacientes estariam
indicados para uma cirurgia de grande porte – os em bom
estado neurológico parecem dela não necessitar, enquanto
os pacientes mais graves parecem dela não se beneficiar12,51,57,79,84,88,102,109. No entanto, existe consenso quanto
ao fato de que, durante o ato cirúrgico, não é necessário
tentar exaustivamente a remoção de fragmentos ósseos e,
em especial, dos metálicos, se situados a distância das
lesões que serão removidas, mesmo que sua permanência
possa aumentar os riscos de infecção ou epilepsia
tardia10,11,76,108.
A mortalidade descrita nas diferentes séries apresentou grandes variações, mesmo ao se considerar
apenas os ferimentos ocorridos em populações civis9,12,17,19,37,47,49,55,56,57,67,77,79,80,85,87,88,93,102,103,104,107,108.
É imperioso considerar que fatores relacionados com
as características das lesões e com a mortalidade variam
muito de uma série para outra, em função de peculiaridades
próprias de cada país ou região, incluindo as condições de
atendimento médico, o tipo de arma e a causa da ocorrência,
entre outras variáveis. Por isso, os serviços que atendem
casos de forma mais precoce costumam apresentar maiores
índices de pacientes graves e, conseqüentemente, maior
número de óbitos. Quando ocorre maior demora para o
transporte a centro neurocirúrgico de referência, há uma
seleção natural dos pacientes, e os casos mais graves nem
chegam a passar do primeiro atendimento ou mesmo chegam ao hospital já sem vida. Esse fato já havia sido constatado, com relação aos ferimentos atendidos em populações militares, quando das guerras da Coréia e do Vietnã,
sendo estudados por autores como MEIROWSKY 83 e
HAMMON52, que se dedicaram a analisar a influência do
tempo decorrido desde o trauma até o atendimento do
paciente, a partir do uso de meios de transporte mais rápidos
(helicópteros) e de centros médicos mais próximos do local
do combate.
Quanto aos pacientes que chegam vivos ao hospital e
que evoluem para óbito, o tempo transcorrido desde o
primeiro atendimento até a morte costuma ser bem curto.
ALDRICH et al. 4 relataram que, entre esse grupo de
pacientes, mais da metade dos casos morre dentro das
primeiras seis horas, enquanto para outros17,40,56,67,86,100, de
64% a 97% dos óbitos ocorrem dentro das primeiras 24
horas.
É sabido, ainda, que grande parte dos pacientes que
apresentam evolução fatal nem chega a ser considerada
nas estatísticas das séries clínicas, visto que morre antes
mesmo de receber atendimento médico63.
Desse modo, torna-se difícil comparar a mortalidade da
presente série com a de outros autores que adotaram metodologias diferentes para selecionar os casos relatados, em que a
taxa de óbitos variou de 25% a 93% (respectivamente relatadas nas séries de NAGIB et al.88 e CAVALIERI et al.17).
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Neste trabalho, a mortalidade observada foi de 63,1%,
com mais da metade dos casos evoluindo para óbito dentro
das primeiras seis horas após o primeiro atendimento, e
apenas 10,6 % dos que morreram sobreviveram mais de
48 horas dentro do HPS. No entanto, é importante levar
em consideração a proposição e a metodologia deste trabalho
– foram excluídos todos os casos com ferimentos múltiplos
e que chegaram ao HPS depois de seis horas após o trauma,
bem como todos os pacientes que foram transferidos para
outros hospitais dentro dos dois primeiros dias, muitos dos
quais poderiam corresponder a pacientes em melhores
condições clínico-neurológicas, do mesmo modo que os
pacientes que não chegaram a se internar, seja porque já
tenham chegado sem vida, seja pelo fato de que tenham
falecido durante o primeiro atendimento.
É certo, portanto, que esses valores não representam a
mortalidade geral dos ferimentos craniencefálicos por PAF,
nem mesmo daqueles que não morrem sem receber assistência médica, mas de um grupo selecionado de pacientes
com as características acima expostas.
Com o objetivo de identificar o significado da radiografia
de crânio como critério de avaliação do grau de lesão encefálica,
foi relacionada a trajetória do projétil com o quadro clínico do
paciente, estimado a partir do exame neurológico do paciente.
Embora LILLARD79 e POLIN et al.92 tenham utilizado critérios
semelhantes para determinar a trajetória do projétil e para
estabelecer a intensidade do dano neurológico, não chegaram
a relacionar um com o outro.
Na presente série, foi observada relação significativa entre
o grupo radiológico (que representava a trajetória do projétil)
e o estado neurológico do paciente (considerado a partir do
seu grupo clínico). Entre os 67 pacientes acordados (grupos
clínicos I e II), em nenhum caso o projétil cruzou os planos
sagital e coronal (grupo radiológico IV), e em 80,6% dos
pacientes o projétil permaneceu em apenas um quadrante
(grupo radiológico I). Por outro lado, entre os 289 indivíduos
comatosos (grupos clínicos III e IV), 55,4% se encontravam
no grupo radiológico IV e em nenhum deles o projétil
permaneceu em apenas um quadrante (grupo radiológico I).
Entretanto, se forem considerados apenas os pacientes com
sinais de sofrimento do tronco encefálico (grupo clínico V),
tais dados se tornam ainda mais significativos, visto que em
89,6% deles o projétil cruzou ambos os planos.
Com referência ao grupo radiológico V, que corresponde
ao dos 33 pacientes em que o projétil se alojou na fossa
posterior, foi constatado que nenhum deles se apresentava
acordado e com sinais deficitários motores, e muitos se
apresentavam sonolentos (33,3%) ou em coma, sem outros
sinais de comprometimento do tronco encefálico (30,3%).
Em realidade, esse grupo correspondeu a um grupo bastante
heterogêneo, visto que, muito provavelmente, nos pacientes
em melhores condições neurológicas, o projétil permanecesse no cerebelo, enquanto nos casos mais graves deva
ter ocorrido lesão direta do tronco encefálico.
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Autores que relatam lesões por PAF em estruturas da
fossa posterior descrevem casos das mais variadas
evoluções – muitos deles sobrevivendo sem grandes
seqüelas e outros com muito mau prognóstico43,59,106.
Ao ser considerado o ECG como mensuração do nível
de consciência, relacionando-o ao trajeto do projétil, mais
uma vez foi observada significativa associação entre eles,
de modo análogo ao visto anteriormente.
Foi constatado que, à medida que o projétil provocou
lesões mais extensas, ou seja, cruzou o plano coronal, o
plano sagital ou ambos, os pacientes se apresentavam com
quadro neurológico mais grave – nenhum dos 78 pacientes
com lesões em apenas um quadrante (grupo radiológico I)
estava em coma, ao contrário dos com lesão multilobar
bilateral (grupo radiológico IV), entre os quais 98,2%
estavam em coma, a grande maioria deles com sofrimento
do tronco encefálico.
Dessa forma, foi possível estabelecer uma clara relação
entre a trajetória do projétil avaliada pelo estudo radiológico
simples de crânio e o quadro clínico do paciente quando de
sua internação.
Essas comprovações, em nada surpreendentes,
permitem estabelecer uma forte relação entre o estado
neurológico do paciente e, em especial, seu nível de
consciência e a trajetória intracraniana do projétil, avaliada
por uma radiografia simples de crânio, que é facilmente
obtida em qualquer serviço de emergência, desde que se
utilize o critério de dividir os pacientes em distintos grupos,
conforme o que foi procedido neste trabalho.
Embora seja óbvio que lesões mais extensas devam estar
associadas a quadros neurológicos mais graves, com pior
nível de consciência, tal demonstração deve ser feita, o
que se procedeu ao se relacionar ambos os fatores mencionados. De resto, cabe considerar que, como a lesão
neurológica é que é causada pelo trajeto do projétil (e não o
contrário), este último é que deve ser considerado como
mais importante na determinação do prognóstico, ao
contrário do que é proposto na literatura.
SHOUNG et al.103, considerando que o trajeto intracraniano do projétil pode ser determinado por exames radiológicos
e o fato de que o estado neurológico do paciente depende
do grau de lesão causada pelo projétil e, portanto, da trajetória do projétil, explicitaram a necessidade de se fazer uma
correlação clínico-radiológica nesse tipo de lesão, o que
consideraram como fundamental para estabelecer o prognóstico precoce e, assim, decidir a escolha do tratamento.
A mortalidade dos ferimentos craniencefálicos por PAF
foi relacionada com diferentes variáveis (sexo, idade do
paciente, natureza da ocorrência, local de entrada e calibre
do projétil, estado clínico-neurológico na internação do
paciente, trajetória intracraniana do projétil, presença de
hematoma intracraniano e forma de tratamento cirúrgico),
com a intenção de identificar qual ou quais seriam os fatores
capazes de influenciar a evolução no que diz respeito às
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chances de sobrevida e, assim, tentar estabelecer critérios
para indicar as chances de sobrevida daqueles que o sofrem.
De maneira análoga, outros autores realizaram avaliação de fatores prognósticos com os mesmos objetivos4,13,54,57,65,67,70,79,88,92,98,103, LEVY et al.78 e KAUFMAN64
consideram extremamente importante que mais pesquisas
sejam orientadas com esse objetivo, com maior número
possível de pacientes e de variáveis, na tentativa de
estabelecer protocolos confiáveis para indicar ou não uma
forma de tratamento, clínico ou cirúrgico, a ser adotado,
e de estabelecer os limites da recuperação desses indivíduos66.
Este trabalho, embora não atenda a todas as prerrogativas
sugeridas por KAUFMAN64, apresenta a maior casuística
conhecida na literatura, dentro das suas características,
preocupando-se com os fatores de avaliação prognóstica
com relação à mortalidade e utilizando-se de métodos
estatísticos para tal fim, que incluíram uma análise por
regressão logística multivariável, com os mesmos objetivos
dos estudos realizados por SHAFFREY et al.101 e POLIN
et al.92.
Inicialmente, foram avaliadas variáveis demográficas,
tais como sexo e idade do paciente, sem que se observasse
diferenças importantes na mortalidade entre homens e
mulheres, embora ela fosse discretamente maior entre os
indivíduos do sexo masculino.
Com relação ao sexo, embora a literatura seja unânime
em afirmar que os traumas em geral e os ferimentos encefálicos por PAF em particular sejam mais comuns entre os
homens, não há referência acerca de sua eventual influência
sobre a mortalidade, a não ser no que diz respeito à causa da
ocorrência, a qual pode variar de acordo com o sexo do
paciente, especialmente se for considerado que as agressões
costumam ser mais comuns nos indivíduos do sexo
masculino.
Neste trabalho, observou-se que a mortalidade foi
discretamente maior entre os indivíduos do sexo masculino,
muito provavelmente em razão da natureza da lesão, e não
por diferenças sexuais propriamente ditas, o que ficou sugerido pela análise estatística por regressão logística multivariável.
A idade do paciente é reconhecida como fator capaz de
apresentar influência sobre o prognóstico das lesões
traumáticas encefálicas em geral18,38 e nos ferimentos por
PAF em especial 37,93,102,104, embora ela não tenha sido
considerada fator de importância decisiva com relação à
mortalidade em relação a outras variáveis70,77,79.
MINER et al.87 estudaram os resultados do tratamento
das lesões craniencefálicas por PAF em população pediátrica,
observando que a mortalidade aumentou à medida que
aumentava a idade da criança. Deve ser considerado, porém,
que entre as crianças menores predominam traumas
acidentais, enquanto nas maiores ocorrem mais agressões
e começam a surgir lesões auto-infligidas, a dificultar a
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avaliação do modo como a idade é capaz de influir, por si
só, sobre o prognóstico46.
Nessa série de ferimentos por PAF não foi constatada
diferença significativa da mortalidade nas distintas faixas
etárias, embora entre os indivíduos com menos de 15 anos
de idade ela fosse mais baixa, comparativamente a todas as
outras faixas de idade.
Embora alguns considerem que a mortalidade seja maior
nos indivíduos que sofrem lesões auto-infligidas intencionalmente9,47,65,100,104, muitos outros consideram que as
diferenças das taxas de mortalidade em relação à causa não
são suficientemente grandes a ponto de que ela seja
considerada como fator prognóstico relevante quanto à
mortalidade56,64,77,79,88.
Na presente série, também os ferimentos auto-infligidos
apresentaram maior mortalidade se comparados aos
causados por agressão de outra pessoa ou aos de causa
não-intencional, sem que as diferenças observadas tenham
sido significativas para representar fator prognóstico capaz
de influir sobre a decisão terapêutica.
Embora alguns cheguem a manifestar menor disposição
de tratar indivíduos com tendência ao suicídio que chegaram
a disparar uma arma contra o seu próprio crânio, em razão
das características psicossociais desses pacientes, essa
conduta não apresenta nenhum fundamento científico e nem
razões ético-legais que a justifiquem95.
Ao se considerar o projétil, parece não haver relação
entre a mortalidade e o seu calibre 4,70,104, visto que a
velocidade é bem mais importante que a massa na determinação da energia por ele dispersada. HADDAD 51,
comparando os ferimentos causados por armas civis e
militares durante a guerra civil do Líbano em uma mesma população, constatou que as lesões provocadas por
projéteis de maior velocidade foram bem mais graves
que as causadas por armas civis. Além disso, outros
fatores participam da capacidade lesiva de um projétil,
tais como o poder explosivo da sua carga e a distância
entre a arma e o alvo, os quais são muito difíceis de
serem mensurados com precisão. LILLARD 79 considerou que o calibre pode apresentar correlação com a trajetória do projétil e, portanto, indiretamente, afetar a mortalidade.
No presente trabalho foi observado que a mortalidade
variou de 39,0% nos casos em que o calibre do projétil não
foi determinado a 62,5% nos ferimentos causados por armas
calibre “32” e 75% nas lesões provocadas por armas calibre
“45”. Embora a análise bivariada do calibre com relação à
mortalidade com o teste do qui-quadrado sugerisse uma
relação significativa entre ambas (p = 0,00004), a regressão
logística multivariável revelou que não houve, de fato, tal
significância. Assim, concluiu-se que outros fatores acarretaram vícios de confusão, provocando um erro inicial de
avaliação, se não tivesse sido realizado o modelo de regressão logística.
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LILLARD79 não encontrou relação significativa entre o
local de entrada do projétil e a mortalidade, do mesmo modo
que GOODMAN & KALSBECK47, ao analisarem apenas os
ferimentos auto-infligidos. Já HUBSCHMANN et al.57,
referiram existir uma pequena influência do local sobre a
mortalidade, porém sem considerá-la capaz de servir como
fator de prognóstico.
DILLON & MEIROWSKY29, ao estudarem os ferimentos por PAF ocorridos na face, os consideraram como
de menor gravidade, comparativamente àqueles em que o
projétil penetrou no crânio pela abóbada, embora o seu grupo
de pacientes se referisse a casos observados em população
militar.
Na presente série, a mortalidade foi discretamente maior
quando o projétil penetrou no crânio nas regiões frontais e
temporais se comparada com as regiões parietais e
occipital. Somente no grupo de pacientes nos quais o ferimento de entrada do projétil se deu pela face ou pela boca
é que a mortalidade foi substancialmente menor. Novamente,
embora a análise bivariada revelasse haver relação significativa entre a mortalidade e o local de entrada do projétil
(p = 0,002), a regressão logística multivariável demonstrou
que não foi o local em si, mas outra variável associada a
ele, que, por meio de vício de confusão, pareceu conferir
ao local de entrada do projétil uma importância prognóstica
que ele de fato não tem. É muito provável que tão somente
nos casos em que o projétil entrasse no crânio pela face ou
pela boca é que tal relação pudesse ser feita, com menor
risco de mortalidade nesse grupo de pacientes.
Quanto ao tipo de ferimento, tanto ADELOYE2 e RISH
et al.97, que se reportaram a lesões ocorridas em militares,
quando GOODMAN & KALSBECK47 e LEVI et al.77, com
relação àquelas observadas em civis, verificaram que os
ferimentos transfixantes apresentaram maior mortalidade
que os penetrantes, muito embora estes últimos tenham
estudado apenas 14 casos.
É de se considerar que outros fatores têm sido
considerados como bem mais importantes com relação a
ser o ferimento transfixante ou não, tais como a existência
de lesão direta do tronco encefálico ou perfuração dos
ventrículos encefálicos117.
Na presente casuística, na análise bivariada foi observado
que os ferimentos transfixantes apresentaram maior
mortalidade em relação aos penetrantes, sem que, outra
vez, a análise por regressão logística multivariável fosse
capaz de demonstrar que não existe diferença significativa
da mortalidade nos ferimentos penetrantes e transfixantes.
Novamente, essa discrepância existiu por um vício de
confusão – não pelo fato em si de o projétil ter atravessado
o crânio, mas porque esse tipo de lesão ocorreu mais vezes
associado a outras variáveis representativas com relação à
mortalidade.
Outros fatores, tais como a presença de coagulopatia
associada67,78 ou elevação da PIC4,25,88, foram relacionados
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com o prognóstico, mas não tiveram condições de ser
avaliados neste trabalho, do mesmo modo que não foi
possível considerar o tempo decorrido até o atendimento
hospitalar, levando em conta sua importância para a
evolução81,83,93, embora o prognóstico pareça depender mais
da qualidade que da precocidade do atendimento préhospitalar30.
Desde há muito, vários autores propuseram critérios
para classificar as lesões craniencefálicas produzidas por
PAF. CUSHING 26 descreveu dez graus de lesão,
relacionando-os com a mortalidade – enquanto nos
indivíduos que apresentassem apenas ferimentos no
escalpo, sem lesões cranianas, a mortalidade descrita foi
de 4,5%, naqueles em que o projétil atravessasse os
ventrículos laterais todos morreram, enquanto trinta anos
depois, MATSON82 dividiu os pacientes em quatro grandes
grupos, com vários subgrupos, considerando as lesões
de couro cabeludo, dos ossos do crânio, dos envoltórios
meníngeos e das estruturas encefálicas, porém sem chegar
a estabelecer relação entre o tipo de lesão e a evolução do
paciente, nem ao menos com referência à mortalidade101.
A partir de então, um dos mais importantes elementos
utilizados como critério prognóstico quanto à mortalidade
dos ferimentos craniencefálicos por PAF foi o da trajetória
do projétil e, a partir da sua estimativa, a avaliação das lesões
encefálicas produzidas pela passagem do projétil.
Grande parte dos autores se referiu à trajetória e,
portanto, às características das lesões se utilizando de
expressões tais como “unilobares” ou “multilobares”, ou
unilaterais ou bilaterais17,19,65,67,77,78,88,93,100,103,104,105.
Assim, enquanto CLARK et al.19 descreveram mortalidade
de 90% nos pacientes com lesões bi-hemisféricas, o que foi
considerado significativo se comparado aos 24% das lesões
unilaterais, KAUFMAN et al.67 encontraram 85% de óbitos
nestas lesões; para NAGIB et al.88, a mortalidade foi de 82,6%;
para CAVALIERI et al.17, de 98,2%; e para SICCARDI et
al.104, de 96,4%. Em apenas um trabalho100 as lesões bilaterais
não estiveram associadas a alta incidência de óbitos, de modo
que sua existência pode ser considerada como fator de
predição da mortalidade65,92.
No entanto, persistindo a imprecisão quanto aos termos
que se referiam a lesões “unilobares”, “bilobares” ou
“multilobares”, LILLARD79 introduziu a adoção de critérios
mais precisos. Propondo a utilização do estudo radiológico,
com a divisão do crânio em dois planos – o sagital e o
coronal, dividiu os pacientes em quatro grupos, conforme
a trajetória intracraniana do projétil estimada pelos achados
radiológicos, levando em consideração o fato de o projétil
não cruzar nenhum plano ou ir cruzando, progressivamente,
o plano coronal e o sagital, ou ambos, adicionando, ainda,
um quinto grupo correspondente aos pacientes nos quais o
projétil se alojava na fossa posterior.
Tal método, de fácil utilização prática, passou a ser
adotado como elemento de estimativa da trajetória
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intracraniana do projétil, revelando-se de muita utilidade e
com capacidade de prever o prognóstico quanto à mortalidade do paciente.
SHAFFREY et al.101 propuseram a adição de um outro
plano horizontal, que passasse de modo axial pelos
ventrículos laterais, método que foi utilizado por POLIN et
al.92 em sua análise multivariável para predizer a evolução
dos pacientes que sofreram ferimentos penetrantes de
crânio, aparentemente sem vantagens sobre o sistema inicial
proposto por LILLARD79 e utilizado neste trabalho.
Apesar de que a evidência de o projétil transfixar os
ventrículos se acompanhou de maior índice de mortalidade 19,101,104, tal letalidade não pode ser atribuída à
penetração ventricular em si, mas sim porque esses casos
correspondiam a lesões mais extensas, bilaterais e
profundas, muitas vezes com o envolvimento de estruturas
diencefálicas, ou mesmo do tronco encefálico. Assim, LEVI
et al.77 não observaram a mesma significância comparando
os ferimentos transventriculares com os que não cruzavam
pelos ventrículos laterais.
Para LILLARD79 a mortalidade foi de 22,9% nos casos
em que o projétil não cruzou nenhum dos dois planos (grupo
I), 75% nos em que cruzou os dois planos (grupo IV),
chegando a 80% nos pacientes com lesão na fossa posterior.
Nessa série, utilizando-se o mesmo método proposto
por LILLARD79, foi constatada significativa relação entre a
trajetória do projétil e a mortalidade. A taxa de óbitos
observada foi crescendo à medida que o projétil foi cruzando
os dois planos – dos 78 pacientes com apenas um quadrante
(grupo radiológico I) apenas 3 morreram (3,8%), enquanto
entre os 163 com lesões em que o projétil cruzou ambos os
planos a mortalidade foi de 91,4% (Tabela 7). Tal
significância foi confirmada no modelo de regressão
logística, de modo que foi demonstrada nítida diferença
quanto à mortalidade nas lesões quando o projétil não cruzou
nenhum dos planos e quando cruzou ambos os planos.
O estado neurológico do paciente tem sido apontado
como o principal fator a ser relacionado com o seu prognóstico79,93,105, especialmente no que diz respeito ao nível
de consciência de internação, após a tomada das medidas
de reanimação, se necessárias65,92.
Tanto em ferimentos em militares como nos ocorridos
em populações civis, há unanimidade com relação ao fato
de que o grau de coma é fundamental para a avaliação da
mortalidade47,57,67,78,79,93,100,102,104,105,108,120.
Embora a Escala de Coma de Glasgow (ECG) tenha
sido descrita na metade da década de 1970110, somente em
1986 ela foi referida para quantificar o grau do coma em
pacientes com ferimentos por PAF88, a partir de quando
inúmeros autores passaram a utilizá-la 4,65,70,78,92,101 para
classificar os pacientes quanto ao nível de consciência e
relacionar o nível de consciência com a mortalidade.
Neste trabalho foram utilizados os dois critérios para
classificar os pacientes conforme seu exame neurológico.
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No primeiro, que incluiu a presença ou não de sinais
deficitários focais, os pacientes foram divididos em cinco
grupos clínicos79,93, enquanto no segundo foi priorizado o
nível de consciência, separando os casos em quatro grupos,
de acordo com o escore no ECG.
Como não poderia deixar de ser, ambos apresentaram
resultados praticamente idênticos, a não ser no caso de
pacientes com hemiparesia ou hemiplegia, de modo que a
mortalidade cresceu conforme se agravava o quadro
neurológico do paciente.
A mortalidade observada variou de 1,9%, nos pacientes
do grupo clínico I, a 93% nos pacientes do grupo clínico V
e de 4,3% nos pacientes com ECG entre 12 e 15 até 93,2%
nos indivíduos com ECG abaixo de 6, dados estes que foram
significativos qualquer que fosse o método estatístico
utilizado para a sua análise.
A presença de hematoma intracraniano associado às
lesões primárias causadas pelo PAF também tem sido
apontada como fator capaz de influir sobre a mortalidade14,19,63,65,77, embora esse fato não deva ter influência sobre
a decisão terapêutica, uma vez que a presença de um
hematoma seja critério suficiente para, por si só, indicar a
cirurgia.
No presente trabalho não foi constatada diferença
significativa da mortalidade em relação à presença de
hematoma intracraniano. Deve ser levado em consideração
o fato relevante de que na grande maioria das vezes o
diagnóstico de hematoma foi feito sem TC, apenas a partir
de critérios clínicos, com confirmação angiográfica e/ou
durante o ato cirúrgico, o que, com certeza, pode ter mascarado, ao menos parcialmente, tais resultados.
Da mesma forma, a escolha do tratamento cirúrgico
também não teve influência sobre a mortalidade, embora
deva ser considerado que esses resultados apresentem valor
relativo visto que tenham se reportado a grupos distintos
de pacientes – a escolha do tratamento dependeu, em muitos
casos, das condições clínico-neurológicas do paciente.
Quando foi realizada a associação entre o quadro
clínico-neurológico do paciente e a trajetória do projétil
considerando apenas os pacientes que morreram, ficou
ainda mais nítido – à medida que mais quadrantes vão
sendo atingidos, significativamente piores vão ser as
condições neurológicas de internação também naqueles
que evoluíram para óbito.
KENNEDY et al.70 afirmaram que a trajetória do projétil
apresenta caráter prognóstico somente nos indivíduos
com ECG entre 5 e 13, visto que aqueles com ECG 3 e 4
evoluem invariavelmente mal, e os com ECG 14 e 15 têm
bom prognóstico. No entanto, esses autores não fazem a
devida associação entre o trajeto e o quadro clínico, de
modo que não é possível avaliar o valor de sua assertiva,
visto ser muito provável que os pacientes em bom estado
neurológico correspondam àqueles com lesões mais
reduzidas, enquanto os em piores condições sejam
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justamente os portadores de ferimentos mais extensos,
bilaterais.
Neste trabalho, a análise por regressão logística
multivariável permitiu concluir que a trajetória do projétil
apresenta maior confiabilidade para predizer a mortalidade
do que o exame neurológico do paciente, embora o estado
clínico e o nível de consciência possam ser considerados
excelentes marcadores para o prognóstico.
O fato de que pacientes que sofrem lesão craniencefálica
por PAF e que se encontram em coma profundo no momento
da admissão hospitalar apresentem mortalidade extremamente alta em todas as séries estudadas trouxe à discussão
até que ponto eles devam ser tratados de forma agressiva,
uma vez que a evolução é invariavelmente má, independente
do tratamento adotado. Alguns chegam a preconizar que
esse grupo de pacientes está fora dos limites terapêuticos e
que, portanto, nada possa ser feito para reverter o dano
primário causado pelo projétil19,48,70,77,88,100,101. De certo modo,
esse fato também é observado em outras formas de TCE,
com características distintas daqueles causados por
PAF5,16,18,20,31,38,91,121.
No entanto, KAUFMAN et al.65, embora admitindo que
menos de 1% dos pacientes sobreviva, propõem que eles
continuem a ser tratados com todos os recursos disponíveis,
até que novos estudos possam determinar melhor sua
salvabilidade e estabelecer critérios definitivos de conduta.
Idéias semelhantes já haviam sido levantadas anteriormente, embora houvesse unanimidade acerca do mau
prognóstico tanto quanto à mortalidade como em relação à
qualidade de vida4,67,78,102.
Mesmo nesses casos, a avaliação dos resultados a partir
da Escala de Evolução de Glasgow (OGS)60 revelou que,
entre os poucos sobreviventes, a quase totalidade deles se
encontrava em muito más condições, correspondentes ao
graus 2 ou 3 do OGS, mesmo meses após o trauma.
POLIN et al.92 salientam a dificuldade de se comparar
as diversas séries publicadas na literatura, em razão da
diversidade de critérios expostos, que vão desde a qualidade e a precocidade do atendimento pré-hospitalar até
a seleção de pacientes, tipos de lesões e de armas, e
mesmo as diferentes maneiras de classificar esses
pacientes. Entretanto, em sua análise multivariável
concluem que, individualmente, tanto o ECG como a
trajetória do projétil (avaliada pelo fato de ele cruzar o
plano sagital) se constituem, com outros fatores, em
critérios confiáveis com relação ao prognóstico quanto
à mortalidade.
É certo que esse assunto esteja longe de estar esgotado
e que permaneçam muitas dúvidas médicas e mesmo éticas
acerca das decisões que devem ser tomadas diante de um
paciente que sofreu uma lesão craniencefálica por um PAF65,
como de resto nos TCE em geral31.
Ainda é certo que determinar o prognóstico com relação à
mortalidade é um dos pontos básicos para que se possa, quem
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sabe, chegar a um consenso sobre a conduta a ser adotada,
especialmente nos casos mais graves4,57,66,70,78,92,103,105.
Este trabalho procurou contribuir para que essas dúvidas
possam ser mais bem respondidas, embora sem a pretensão
de apresentar uma definição absoluta sobre tão difícil e
momentoso tema. A partir da análise de uma volumosa
casuística, possivelmente a maior conhecida dentro das suas
características, conseguiu-se conhecer mais acerca de
aspectos epidemiológicos das lesões craniencefálicas por
PAF em população civil. Mais ainda, foi possível estabelecer
com clareza pelo menos dois fatores significativamente
importantes para estabelecer o prognóstico precoce quanto
à mortalidade dessas lesões, quais sejam, a trajetória do
projétil e o estado neurológico do paciente.

Conclusões
A análise dos dados levantados com relação aos 263
pacientes estudados permitiu que se chegasse às seguintes
conclusões quanto ao prognóstico e mortalidade:
a) o sexo e a idade não representaram fatores significativos com relação à mortalidade, a não ser para os com
idade inferior a 15 anos;
b) a natureza da ocorrência não representou fator significativo com relação à mortalidade, embora esta fosse
discretamente menor nos ferimentos de causa acidental se
comparado aos de causa intencional (auto-infligidos e
agressões);
c) o local de entrada do projétil não representou fator
significativo com relação à mortalidade, a não ser nos casos
em que o projétil penetrou pela face ou pela boca, quando
foi observada redução da taxa de óbitos;
d) o calibre do projétil não representou, isoladamente,
fator significativo com relação à mortalidade, bem como o
fato de o ferimento ser penetrante ou transfixante;
e) o quadro neurológico de internação se revelou como
importante fator prognóstico quanto à mortalidade, tanto
no que se referiu ao grupo clínico como quanto ao nível de
consciência avaliado pelo ECG – faleceram cerca de 93%
dos pacientes comatosos com sofrimento do tronco encefálico e menos de 5% dos que se apresentavam acordados
ou sonolentos (ECG igual ou maior que 12);
f) a trajetória intracraniana do projétil representou
importante fator prognóstico quanto à mortalidade –
faleceram 91,4% dos pacientes nos quais o projétil cruzou
tanto o plano coronal como o sagital, e apenas 3,8% daqueles
em que o projétil não cruzou nenhum dos planos,
permanecendo em um quadrante;
g) a presença de hematoma intracraniano e o tipo de tratamento instituído não apresentaram relação com a mortalidade;
h) os ferimentos craniencefálicos por PAF representam
lesões extremamente graves, com alta mortalidade – a maior
parte dos pacientes com evolução fatal morre nas primeiras
seis horas.
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