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RESUMO 
 

 
Ferreira, Kamila Santos. Terapias de recanalização no Acidente Vascular Cerebral 
isquêmico agudo: A experiência de um Hospital Universitário brasileiro no interior de 
São Paulo. 2020. Dissertação (Mestrado em Neurologia) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 
 
Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda causa de óbito e de 
incapacidade funcional em todo o mundo. Por sua vez, o AVC isquêmico (AVCi) 
corresponde a 85% dos casos e possui tratamento com grande probabilidade de 
redução de sequelas e mortalidade, se realizado no tempo adequado e com suporte 
de reabilitação. Contudo, as terapias de recanalização para o AVC estão disponíveis 
somente a uma pequena parcela da população e são escassos os dados na literatura 
brasileira sobre este tema. Objetivo: Avaliar as características clínicas dos pacientes 
submetidos à terapia de recanalização (endovenosa e endovascular) atendidos em 
um Hospital Universitário público no interior de São Paulo; identificar os preditores de 
mortalidade intra-hospitalar e de transformação hemorrágica sintomática (THs), além 
dos preditores de bom desfecho funcional através da Escala Modificada de Rankin 
(mRs) 0-2 em 90 dias após a terapia instituída. Métodos: Realizou-se a revisão de 
prontuários médicos dos pacientes com AVCi agudo submetidos à trombólise 
endovenosa e/ou tratamento endovascular entre os anos de 2001 a 2017. 
Resultados: Foram 869 pacientes tratados, a maioria do sexo masculino (57%), idade 
média de 66,5±13,1 anos, mediana do NIHSS 15 e 65,7% com oclusão proximal. A 
taxa de trombólise endovenosa foi de 87,5% e de tratamento endovascular, 28,7%. A 
média de tempo admissão-agulha foi 57 minutos [35-70] e de ictus-agulha, 204 
minutos [150-248]. Quantos aos desfechos: THs ocorreu em 5,9% dos pacientes, óbito 
intra-hospitalar em 16,8% e a mediana da mRs após 90 dias foi 3. Os fatores 
preditores de bom desfecho funcional (0-2) foram idade e NIHSS; para a mortalidade 
hospitalar, além destes, diabetes mellitus, oclusão proximal e THs; para THs, NIHSS, 
oclusão proximal e glicemia à admissão. Conclusão: O perfil dos pacientes com AVCi 
agudo, admitidos em um Hospital Universitário, público, do interior de São Paulo, é de 
uma população com predomínio do sexo masculino, da faixa etária de 60 anos, com 
diversas comorbidades, com elevado tempo para admissão hospitalar, com níveis 
pressóricos e glicêmicos elevados, além de sintomas graves de AVC e altas taxas de 
oclusão arterial proximal. Neste contexto, as terapias de recanalização para AVC 
isquémico mostraram-se seguras, com taxa de 5,9% de transformação hemorrágica, 
semelhante a outros estudos e 40% dos pacientes tiveram um bom desfecho funcional 
avaliada através da escala mRs. 

 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Terapia fibrinolítica. Trombectomia. 
Urgências. Estatísticas de saúde. 



ABSTRACT 
 
Ferreira, Kamila Santos. Recanalization therapies in acute ischemic stroke: The 
experience at a Brazilian University Hospital in the interior of Sao Paulo. 2020. Thesis 
(Master) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2020. 
 
Introduction: Stroke is the second leading cause of death and functional disability 
worldwide. Also, ischemic stroke (IS) corresponds to 85% of cases and has treatment 
with a high probability of reducing disability and mortality, if carried out at the 
appropriate time and with rehabilitation support. However, recanalization therapies for 
stroke are available only to a small parcel of the population and data in the brazilian 
literature on this topic are scarce. Objective: To evaluate the clinical characteristics of 
patients undergoing recanalization therapy (intravenous and endovascular) treated at 
a public University Hospital in the interior of Sao Paulo and to identify the predictors of 
in-hospital mortality and symptomatic hemorrhagic transformation (sHT), in addition to 
predictors of good functional outcome assessed by Modified Rankin Scale (mRs) 0-2 
in 90 days after the therapy. Methods: Was made a review of medical records of 
patients with acute IS who underwent intravenous thrombolysis and/ or endovascular 
treatment between 2001 and 2017. Results: 869 patients were treated in this period, 
most of them male (57%), age mean of 66.5±13.1 years, median of NIHSS 15 and 
65.7% with proximal occlusion. The rate of intravenous thrombolysis was 87.5% and 
rate of endovascular treatment was 28.7%. The mean time of admission-needle was 
57 minutes [35-70] and ictus-needle, 204 minutes [150-248]. As for the outcomes: sHT 
occurred in 5.9% of patients, in-hospital death in 16.8% and median mRs after 90 days 
was 3. Predictors of good functional outcome (0-2) were age and NIHSS; for hospital 
mortality, in addition to these, diabetes mellitus, proximal occlusion and THs; for THs, 
NIHSS, proximal occlusion and blood glucose at admission. Conclusion: The profile 
of patients with acute IS, admitted to a public University Hospital, in the interior of Sao 
Paulo, showed predominance of males, mean age of 60 years, with high rate of 
comorbidities, with a long time for hospital admission, with high blood pressure and 
blood glucose levels, in addition to severe stroke symptoms and high rate of proximal 
arterial occlusion. In this context, recanalization therapies were safe, with a 5.9% rate 
of hemorrhagic transformation, similar to previous studies, and 40% of patients had a 
good functional outcome assessed using the mRs. 
 
Keywords: Stroke. Fibrinolytic therapy. Thrombectomy. Urgencies. Health statistics. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A antiga denominação para Acidente Vascular Cerebral (AVC), o termo 

apoplexia, representa bem a principal característica desta condição: atingido 

repentinamente com violência. O AVC, de instalação súbita e imprevisível, pode 

modificar, ainda que momentaneamente, a capacidade do sujeito de ser e reconhecer 

a si mesmo. 

O substancial conhecimento sobre doenças cerebrovasculares (DCV) modificou 

e continua modificando o tratamento e a investigação desta enfermidade, 

particularmente do AVC isquêmico (AVCi), o qual, anteriormente negligenciado como 

mero "derrame cerebral", pelo qual derramado, nada mais há para se fazer, 

transformou-se em urgência médica, com protocolos pré e intra-hospitalares bem 

definidos, mobilizando toda a rede de saúde. 

Da mesma forma, busca-se consolidar a prevenção como o melhor tratamento 

disponível, em vez do fortuito da palavra acidente, pois o popular jargão alerta que 

"prevenir é melhor que remediar". Com o conceito de tempo é cérebro, cada vez mais, 

tenta-se educar a população para reconhecer os sinais e sintomas do AVC e buscar 

tratamento o mais rápido possível. 

Desde 1995, com a primeira publicação demonstrando a eficácia do tratamento 

endovenoso com o ativador do plasminogênio tecidual humano recombinante (rt-PA), 

e a partir dos anos 2000, com a apresentação de dados mais robustos referentes ao 

tratamento endovascular, a terapia para o AVC isquêmico agudo resultou em redução 

de temíveis condições como incapacidade funcional e morte. 

No Brasil, entusiastas neurologistas vasculares iniciaram uma trajetória louvável 

de treinamento de equipes por todo o país, trilharam conquistas como a Linha de 

Cuidado ao AVC e obtiveram resultados magníficos com o estudo RESILIENT 

(Randomization of Endovascular Treatment with Stent-retriever and/ or 

Thromboaspiration versus Best Medical Therapy in Acute Ischemic Stroke due to 

Large Vessel Occlusion Trial). Mundialmente reconhecida pelo impressionante 

número necessário para tratar (NNT), a trombectomia aguarda, ainda, aprovação para 

o seu financiamento no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Assim, este trabalho apresenta a casuística de quase duas décadas de 

pacientes atendidos em um hospital público e universitário do interior de São Paulo, 
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submetidos ao tratamento de recanalização arterial. Conhecer a realidade de um 

centro de referência no atendimento ao AVC permite lapidar o trabalho atual, definir 

estratégias de prevenção e exigir políticas públicas para ampliação da oferta desta 

terapia que somente é realidade para um ínfimo percentual da população brasileira. 

 

1.1 Definição 
 

O termo Acidente Vascular Cerebral refere-se ao dano tecidual ao parênquima 

cerebral ou à medula espinhal ocasionado por uma anormalidade no fluxo sanguíneo 

para a região. Divide-se em duas categorias: isquêmico e hemorrágico; no primeiro, a 

circulação sanguínea cerebral é interrompida e há privação de oxigênio àquele 

território vascular, no segundo tipo ocorre o extravasamento de sangue para o cérebro 

e espaços extravasculares intracranianos após o rompimento, não traumático, do vaso 

sanguíneo (CAPLAN, 2009). 

No manejo do AVC, a definição do seu tipo é de importância primária e urgente, 

uma vez que implica em condutas bastante diferentes (DONNAN et al, 2008). Neste 

trabalho, tratar-se-á da discussão em torno do AVC isquêmico. 

 
1.2 Epidemiologia 
 

O AVC é responsável por 10% dos óbitos globais e apresenta-se como a 

segunda causa de morte e de incapacidade funcional (FEIGIN et al, 2018). Há quase 

duas décadas, as doenças cardio e cerebrovasculares mantem-se no topo com altos 

índices de mortalidade ao redor do mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION - 

WHO, 2020). 

Na América Latina, o cenário é semelhante. Os países sul-americanos 

contabilizam 5,5 milhões de pessoas vivendo com AVC (stroke survivors), 600 mil 

novos AVC por ano e cerca de 260 mil óbitos anuais (MARTINS et al, 2019). 

No Brasil, há poucos ensaios epidemiológicos sobre enfermidades 

cerebrovasculares. A maioria circunscrita aos centros de referência, como Joinville 

(CABRAL et al, 2016) e Fortaleza (CARVALHO et al, 2011), ou aos municípios de 

pequeno porte, a exemplo de Matão, no interior de São Paulo (MINELLI et al, 2020). 

Considerando a dimensão do país, suas diferenças socioeconômicas e as 
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particularidades culturais, é difícil extrapolar os resultados destes estudos pontuais 

para toda a população brasileira. 

Na Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2013, em todo o território nacional, 

a prevalência de AVC era de 1,6% em homens e 1,4% em mulheres, totalizando 2,231 

milhões de pessoas com a doença. Nas faixas etárias mais avançadas, acima de 75 

anos, 7,3% dos entrevistados declararam um diagnóstico prévio de AVC (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2014). Cerca de meia 

década após, tem-se 3,116 milhões de pessoas com AVC e o aumento da prevalência 

em todas as faixas etárias, exceto no grupo de 65 a 74 anos, o qual permaneceu 

estável (IBGE, 2020). 

Atualmente, a doença caminha em direção aos grupos mais jovens, sobretudo 

em países de baixa e média renda (KATAN; LUFT, 2019). Estima-se que um a cada 

quatro adultos (acima de 25 anos) apresentará AVC ao longo da vida. O risco de um 

evento cerebral isquêmico é maior, 18,3%, enquanto o risco para um evento 

hemorrágico é de 8,2% (FEIGIN et al, 2018). 

É possível avaliar todo este impacto sob diferentes perspectivas: social, 

financeira, produtiva, emocional, entre tantos. Os custos diretos, com hospitalização 

e tratamentos, e indiretos, com perda da produtividade e reabilitação, atingem valores 

milionários. De acordo com dados do SUS, em 2018, as DCV motivaram 

aproximadamente 10% das internações hospitalares. Estas 203.066 hospitalizações 

tiveram um custo calculado em R$ 286.293.302 (OLIVEIRA et al, 2020). 

 

1.3 Fatores de risco 
 

Os fatores de risco para o AVC isquêmico podem ser modificáveis ou não 

modificáveis (Quadro 1) e avaliados como a curto, médio e longo prazo. Importante, 

ainda, é considerar que tais fatores diferem conforme a faixa etária (BOEHME; 

ESENWA; ELKIND, 2017). Pesquisadores estudam, também, gatilhos para ocorrência 

do AVC; neste contexto, observa-se um aumento de casos em vigência de infecções 

agudas (ELKIND et al, 2011). 

 

 

 

 



19 

 

Quadro 1 - Principais fatores de risco para o AVC isquêmico. 
Fatores de risco 
não-modificáveis 

Fatores de risco 
modificáveis 

Idade Hipertensão Arterial Sistêmica 

Raça/ Etnia Tabagismo ativo 

Sexo Diâmetro da circunferência abdominal 

 Dieta 

 Sedentarismo 

 Dislipidemia 

 Diabetes mellitus 

 Consumo de bebidas alcoólicas 

 Causas cardíacas 

 Níveis de apolipoproteína B e A1 

Condições genéticas* 

* Encontra-se entre os fatores modificáveis e não-modificáveis uma vez que podem 
ser modificados conforme a exposição ambiental 
Fonte: Adaptado de Boehme, Esenwa e Elkind, 2017.  

 

1.3.1 Fatores de risco modificáveis 
 

Hipertensão arterial, tabagismo ativo, diabetes mellitus, dislipidemia, doenças 

cardíacas são fatores de risco estabelecidos para doenças do aparelho circulatório. 

Além destes, o estudo INTERSTROKE (O’DONNELL et al, 2010), realizado em 22 

países com 3000 indivíduos (mais de dois terços com AVC isquêmico), demonstrou, 

também, que a medida da circunferência abdominal, o padrão alimentar, o 

sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas e o estresse emocional estão 

associados ao AVC. 

Como todas as condições acima são passíveis de prevenção, admite-se que 

90% dos casos de AVC sejam evitáveis. Dessa forma, há duas estratégias principais: 

a abordagem individual de pessoas com alto risco para a DCV e a abordagem 

populacional, diminuindo a prevalência geral destes fatores de risco (DIENER; 

HANKEY, 2020).  

A American Heart Association (AHA) e a American Stroke Associaton (ASA) em 

seu guideline de 2014 estipulam ser razoável uma triagem através da Calculadora de 

Risco Cardiovascular (CV Risk Calculator). O documento indica, também, várias 

medidas para a prevenção primária do AVC (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Resumo das recomendações nível I de evidência da AHA/ASA para prevenção primária de 
AVC. 

Categoria Recomendações Nível de 
evidência 

Sedentarismo 
Realização de atividade física; 
Em adultos saudáveis, atividade aeróbica moderada a intensa 
40 minutos/dia, 3-4 vezes/ semana. 

I B 

Dislipidemia Mudança no estilo de vida (MEV); 
Uso de estatina em paciente com alto risco cardiovascular. I A 

Dieta 
Redução do consumo de sódio; 
Dieta DASH com consumo de frutas e vegetais, laticínios e  
pobre em gordura saturada. 

I A 

Hipertensão 
arterial sistêmica 

Screening regular da PA e tratamento adequado, incluindo 
MEV e terapia farmacológica individualizada; 
Alvo de PA <140/90mmHg. 

I A 

Sobrepeso e 
Obesidade 

Redução de peso para diminuir os níveis pressóricos; 
Redução de peso para diminuição do risco de AVC. 

I A 
I B 

Diabetes Mellitus Alvo de PA <140/90mmHg; 
Uso de estatina em pacientes com fatores de risco. I A 

Tabagismo Uso de terapia farmacológica para auxiliar a cessação do 
tabagismo. I A 

Fibrilação atrial 
(FA) 

FA de origem valvar e CHA2DS2VASC ≥2: 
Varfarina, INR alvo 2-3; 

FA de origem não-valvar e CHA2DS2VASC ≥2: 
Varfarina, INR alvo 2-3; 
Dabigatrana; 
Apixabana; 
Rivaroxabana. 

 
I A 

 
I A 
I B 
I B 
I B 

Doenças 
cardíacas 

Estenose mitral com evento embólico prévio ou trombo no VE: 
Anticoagulação; 

Prótese valvar aórtica em pacientes sem fatores de risco: 
AAS + Varfarina, INR alvo 2-3; 

Prótese valvar aórtica (mecânica ou não) em pacientes com 
fatores de risco: 

AAS + Varfarina, INR alvo 2,5-3,5; 
Excisão cirúrgica de mixoma atrial; 
Intervenção cirúrgica em fibroelastomas sintomáticos ou >1cm. 

 
I B 

 
I B 

 
 

I B 
I C 
I C 

Estenose 
carotídea 
assintomática 

Uso diário de AAS e estatina; 
Avaliação para outros fatores de risco para AVC e terapia 
adequada além de MEV; 
Pacientes candidatos à Endarterectomia devem receber AAS 
no período pré e pós operatório (exceto, se contra-indicação). 

I C 

Anemia 
Falciforme 

Screening com Doppler transcraniano em crianças (a partir de 
dois anos de idade) até os 16 anos; 
Terapia de transfusão para manter hemoglobina S < 30% e 
redução de AVC 

I B 

AAS: Ácido Acetil Salicílico. DASH: Dietary Approach to Stop Hypertension. INR: International 
Normalizated Ratio. PA: Pressão Arterial. 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do artigo de Meschia et al, 2014. 



21 

 

Os fatores de risco cardiovascular, também, são causas de infartos cerebrais 

silenciosos (ICS). Estes, por sua vez, aumentam o risco de recorrência de AVC e 

outras comorbidades como declínio cognitivo (BERNICK et al, 2001; VERMEER et al, 

2003). Descritos por Fisher em 1965, na substância branca profunda, os ICS são 

lesões desconhecidas até a realização de um exame de neuroimagem, geralmente a 

Ressonância Nuclear Magnética (RNM), ou avaliação post mortem. Em uma meta-

análise envolvendo mais de 14.000 sujeitos, um em cada cinco apresentava ICS e a 

detecção de lesões lacunares associou-se a um risco três vezes maior de um outro 

AVC (GUPTA et al, 2016). 

 

1.3.2 Fatores de risco não-modificáveis 
 

Em termos gerais, é comum a associação de AVC com o envelhecimento, uma 

vez que a incidência de casos dobra a cada década a partir dos 55 anos de vida. 

Entretanto, há estudos que já demostram o aumento de casos em faixas etárias mais 

jovens (GEORGE et al, 2011; KISSELA et al, 2012). 

Outros marcadores incluem, também, sexo, raça/etnia e fatores genéticos 

(ROGER et al, 2012; BENJAMIN et al, 2017). A análise em relação ao gênero varia 

conforme a idade: o risco é maior nas mulheres, quando jovens, enquanto que com o 

avançar da idade, aumenta entre os homens (REEVES et al, 2009). Ainda assim, as 

mulheres, em geral, são mais acometidas pelo AVC, isto se explica por fatores 

hormonais, de gestação e puerpério, além da maior expectativa de vida (KAPRAL et 

al, 2005; ROGER et al, 2012). 

Ademais, sabe-se que fatores hereditários contribuem para o risco de AVC, 

entretanto, distinguir o efeito da mutação genética e da exposição ambiental sobre 

este risco é desafiador. Apesar de a hereditariedade ser, atualmente, um fator de risco 

não-modificável, algumas condições podem ser tratadas a exemplo da anemia 

falciforme ou, então, terem sua predisposição reduzida através do estilo de vida 

(BOEHME; ESENWA; ELKIND, 2017). 

Além disso, essa variabilidade genética pode apresentar diversos mecanismos 

de ação: através de mutação em um único gene que resulta em síndromes familiares 

no qual o AVC é a manifestação primária; através de alteração monogênica, onde o 

AVC é uma das manifestações; polimorfismo genético e causas hereditárias para 
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doenças reconhecidamente associadas ao AVC (BOEHME; ESENWA; ELKIND, 

2017). O quadro 3 reúne algumas destas condições. 

A história familiar aumenta o risco de AVC em 30% (FLOSSMAN; SCHULZ; 

ROTHWELL, 2004). Quando presente, sofre influência de fatores como idade, sexo e 

tipo de AVC. Pacientes jovens estão mais predispostos quando há um parente de 

primeiro grau com antecedente de AVC (SCHULZ; FLOSSMAN; ROTHWELL, 2004), 

assim como as mulheres (TOUZÉ; ROTHWELL, 2008). 

 
Quadro 3 - Principais alterações genéticas associadas ao AVC isquêmico. 

Condição Padrão de 
herança 

Gene/ 
Proteína Mecanismo de AVC Manifestações 

clínicas comuns 

Condições monogênicas e AVC como a principal causa                                

CADASIL Autossômica  
dominante 

NOTCH3/ 
NOTCH3 

Doença de pequenos 
vasos 

AVCi 
Leucoencefalopatia 
Migrânea 
Manifestações 
psiquiátricas 
Demência vascular 

CARASIL Autossômica 
recessiva 

HTRA1/  
HTRA serina  
peptidase-1 

Doença de pequenos  
vasos 

AVCi 
Leucoencefalopatia 
Calvície precoce 
Espondilose 

Condições monogênicas e AVC como uma das manifestações  

Ehlers-Danlos 
tipo 4  

Autossômica  
dominante 

Col3A1/ Pró- 
colágeno tipo 
III 

Dissecção arterial 

Ruptura/ Dissecção 
aórtica, renal, ilíaca 
esplênica 
Aneurismas/ Pseudo- 
aneurismas 
Ruptura muscular e  
visceral 

Doença de  
Fabry Ligada ao X 

GAL/  
α-galactosidade 

A 

Doença de pequenos 
e de grandes vasos 

AVCi 
Vasculopatia 
Angioqueratoma 
Catarata 
Neuropatia 
Insuficiência renal 

Síndrome de 
Marfan 

Autossômica  
dominante 

FBN1/ fibrillina 
1 

Dissecção arterial e  
Embolia cardíaca 

AVCi 
Dissecção arterial 
Escoliose 
Pectus excavatum 
Dilatação aórtica 
Doença valvar 

Condições monogênicas e AVC como uma das manifestações                     

Anemia 
Falciforme 

Autossômica 
recessiva HBB/ β-globina 

Doença de pequenos  
e de grandes vasos e  
Doença de Moyamoya 

AVCi 
Crise vaso-oclusiva 
Infecções bacterianas 
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MELAS Materna 
Mutações  
no DNA 
mitocondrial 

Falência energética e  
isquemia metabólica 

AVCi além dos limites  
vasculares 
Baixa estatura 
Atraso do  
desenvolvimento 
Epilepsia 
Perda visual 
Miopatia 
DM 

Doença da  
mutação da  
α-actina do  
músculo liso 

Autossômica  
dominante 

ACTA 2/  
α-actina do 
músculo liso 

Síndrome de 
Moyamoya 

AVCi  
DAC 
Aneurismas da aorta 
Torácica 
Síndrome de 
Moyamoya 

Variantes genéticas comuns                                                                             

TSPAN2 Variante 
comum 

TSPAN2/  
Tetraspanin2 

Desenvolvimento 
vascular e 
Aterosclerose 

AVCi de grandes 
vasos 

FOXF2 Variante 
comum 

FOXF2/ fator de 
transcrição  
forkhead  

Doenças de pequenos 
Vasos e anormalidade 
na musculatura lisa  
dos vasos cerebrais  

AVCh e AVCi 
AVC de pequenos  
vasos 
Leucoencefalopatia 
precoce 

ABO 
Variantes  
Comuns e 
raras 

ABO/ Proteína 
do grupo 
sanguíneo 

Trombose Trombose 
AVCi 

HDAC9 
Variantes  
Comuns e 
raras 

HDAC9/  
Histona 
deacetilase 

Aterosclerose AVCi de grandes vasos 

PITX2 
Variantes  
Comuns e 
raras 

PITX2 

Desenvolvimento do 
Nó sinoatrial e  
regulação dos canais 
iônicos 
Modulação da  
condução cardíaca  
Fibrilação atrial 

AVCi cardioembólico 
Fibrilação atrial 

ZFHX3 
Variantes  
Comuns e 
raras 

ZFHX3 Fibrilação atrial AVCi cardioembólico 
Fibrilação atrial 

AVCh: Acidente Vascular Cerebral hemorrágico. AVCi: Acidente Vascular Cerebral isquêmico. 
CADASIL, Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and 
Leukoencephalopathy. CARASIL: Cerebral Autosomal Recessive Arteriopathy with Subcortical 
Infarcts and Leukoencephalopathy. DAC: Doença Arterial Coronariana. DM: Diabetes Mellitus. 
MELAS: Mitochondrial encephalopathy with lactic acid and stroke-like episodes. 
Fonte: Adaptado de Boehme, Esenwa e Elkind, 2017. 
 

1.4 Fisiopatologia do AVC 
 

A isquemia cerebral possui três mecanismos principais para sua ocorrência: 

trombose, embolia e diminuição da perfusão. No primeiro, ocorre um processo 
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oclusivo local (cuja causa principal é a doença aterosclerótica) que promove a 

hiperplasia do tecido fibroso e muscular da camada íntima da artéria e a deposição de 

material lipídico, principalmente nas grandes artérias intra e extracranianas. No 

segundo mecanismo, um êmbolo formado no sistema vascular (geralmente, do 

coração) deposita-se no lúmen do vaso, bloqueando o fluxo sanguíneo, 

transitoriamente ou até mover-se para uma localização mais distal. Por fim, a redução 

da perfusão acontece quando há baixa pressão de perfusão sistêmica, tendo a falha 

da bomba cardíaca e a hipotensão como principais causas; nesta condição, a 

isquemia cerebral é mais difusa e bilateral (CAPLAN, 2009). 

Além de todos os processos bioquímicos, moleculares e celulares que envolvem 

a isquemia, três conceitos são fundamentais para a compreensão do AVC: penumbra, 

recanalização e reperfusão. O primeiro conceito, registrado por Astrup, Siesjö e 

Symon (1981) diz respeito à região encefálica submetida ao hipofluxo sanguíneo, 

porém sem isquemia e, consequentemente, sem morte celular. Os dois últimos, 

muitas vezes, são tidos por sinônimos na literatura, apesar de serem conceitualmente 

diferentes (SOARES et al, 2009). 

A recanalização, entendida como a restauração do fluxo sanguíneo, não é 

sinônimo de reperfusão, porém o inverso é verdadeiro (TOMSICK, 2007). Ocorre, 

mais comumente, nas artérias cerebrais média e anterior e nas artérias vertebral e 

basilar. Quando utilizada a Alteplase endovenosa, dobra a chance de restauração do 

fluxo, se comparada com a probabilidade de recanalização espontânea (RHA; 

SAVER, 2007). 

Entretanto, embolia distal de grandes artérias e oclusão da microcirculação 

(fenômeno de no-reflow), recanalização tardia e menor grau de colaterais são 

condições que, mesmo se houver recanalização, impossibilitam salvar o tecido 

cerebral viável, resultando em maior área de infarto tecidual e pior desfecho clínico 

(VON KUMMER et al, 1995; RHA; SAVER, 2007). 

Por fim, a relação entre o volume do centro isquêmico (core) e da área de 

penumbra é, ainda, influenciada por temperatura e fatores metabólicos como aporte 

de glicose e fluxo sanguíneo colateral, condições particularmente relevantes para a 

fisiopatologia do AVC por oclusão de grandes artérias (HEISS, 2012). 
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1.5 Apresentação clínica 
 

O AVC tem por característica principal a súbita instalação de sintomas, 

comumente, em um hemicorpo. A depender da extensão e do território encefálico 

acometido, pode apresentar-se com uma variedade de sintomas, sendo os principais: 

diminuição da força e/ou da sensibilidade na musculatura facial, membros superior e 

inferior; dificuldade para falar ou compreender; perda uni ou bilateral da visão; prejuízo 

do equilíbrio, tontura e/ou incoordenação; rebaixamento do nível de consciência; 

cefaleia explosiva sem causa aparente (WHO, 2005; CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION - CDC, 2020). 

Fundamentando-se nos sintomas de apresentação do AVC, Bamford e 

colaboradores (1991) elaboraram uma classificação com quatro subtipos clínicos, 

associando-os aos territórios vasculares, provável etiologia e achados tomográficos. 

Esta escala, popularizada com o nome do autor principal, auxilia a interpretação do 

exame neurológico e padroniza a avaliação entre equipes diversas, assim como a 

escala NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) (Lyden et al, 1994). 

Entretanto, tais escalas (Quadros 4 e 5) recebem críticas pela menor sensibilidade na 

avaliação de sintomas do hemisfério cerebral direito e de circulação posterior. 

Por outro lado, a escala NIHSS auxilia na caracterização da gravidade do AVC 

e no acompanhamento da sua evolução clínica. Com pontuação entre zero a 42, um 

escore maior associa-se a maior área de lesão encefálica, chance de transformação 

hemorrágica e dependência funcional (GLYMOUR et al, 2007; SIEGLER et al, 2013). 

A despeito do acima exposto, a apresentação clínica do AVC pode não seguir 

os padrões convencionais por diversos fatores, como variabilidade da irrigação arterial 

e do fluxo colateral pial, variações anatômicas do Polígono de Willis, natureza da lesão 

(hemorrágica ou isquêmica), hipertensão intracraniana associada, comorbidades 

clínicas e neurológicas presentes (PONTES NETO, 2017a). 

Outras manifestações importantíssimas são os mimetizadores de AVC (stroke 

mimics). Em uma revisão sistemática com quase 9.000 pacientes, 25% dos casos 

suspeitos de AVC ou Ataque Isquêmico Transitório (AIT) em diversos serviços de 

saúde eram outras condições. São algumas delas: crise convulsiva, síncope, sepse, 

hipoglicemia, migrânea, tumor cerebral, alterações metabólicas e transtornos 

funcionais (GIBSON; WHITELEY, 2013). 
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Por fim, à toda pessoa com suspeita de AVC é mandatória a realização de um 

exame de neuroimagem, seja tomografia computadorizada (TC) ou ressonância 

nuclear magnética (RNM) (POWERS et al, 2019). A depender do momento da 

obtenção das imagens, é necessário repetir o método ou complementá-lo com outro 

exame a fim de se concluir um diagnóstico final. 

 
Quadro 4 - Classificação clínica do AVC (BAMFORD). 

 
Fonte: Adaptado de Bamford et al, 1991. 
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Quadro 5 - Escala NIHSS. 

 
Fonte: Adaptado de Lyden et al, 1994. 

 

1.6 Atendimento hospitalar 
 

Diante de uma janela terapêutica curta e diretamente proporcional à chance de 

sequelas, um atendimento célere e sistematizado é fundamental à pessoa com 
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suspeita de AVC (POWERS et al, 2019). Portanto, é reflexo de qualidade no 

atendimento e de boa prática clínica cumprir as metas de tempo (Quadro 6) 

estabelecidas pelo NINDS (The National Institute of Neurological Disorders and 

Stroke) e recomendadas pela AHA/ASA (NINDS, 1997; JAUCH et al, 2013). 

 
Quadro 6 - Metas de tempo no atendimento do AVC agudo. 

Etapas Tempo (em minutos) 

Porta - avaliação médica ≤ 10 

Porta - time de AVC ≤ 15 

Porta - início da TC ≤ 25 

Porta - interpretação da TC ≤ 45 

Porta - trombolítico ≤ 60 

Porta - admissão em UAVC ≤ 180 

 
TC: Tomografia Computadorizada. UAVC: Unidade de AVC. 
Fonte: Adaptado de NINDS, 1997; Jauch et al, 2013.  

 

Diversas sociedades médicas sugerem a adoção de protocolos de atendimento 

hospitalar. Este inicia-se com a avaliação de sinais vitais, do ABC (acrônimo em inglês 

para Airway, via aérea; Breathing, respiração; Circulation, circulação), glicemia capilar 

e o fornecimento de suporte básico; alterações clínicas como hipoglicemia e 

hipoxemia devem receber correção imediata. Simultaneamente, puncionam-se dois 

acessos calibrosos e realiza-se a coleta de sangue. Em seguida, acionam-se o 

laboratório e o setor de imagem para encaminhamento dos tubos de exames e do 

paciente, respectivamente. Confirmada a hipótese de AVCi e checadas as 

contraindicações ao tratamento trombolítico (Quadro 7), o paciente deve receber o 

quanto antes a dose bolus do rt-PA e ser transferido ao leito monitorizado, 

preferencialmente em Unidade de AVC (UAVC), para continuidade dos cuidados 

(MARTINS et al, 2012a; JAUCH et al, 2013; POWERS et al, 2019). 

Para isto ocorrer, todos os integrantes do time de AVC devem receber 

treinamentos constantes e ter seus papeis bem estabelecidos a fim de garantir a 

sintonia e a agilidade no atendimento. Também, é ideal haver protocolos assistenciais 

da equipe interdisciplinar para estes pacientes (MARTINS et al, 2012a; POWERS et 

al, 2019). 
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Quadro 7 - Critérios de inclusão e exclusão para trombólise endovenosa. 

Critérios de inclusão 

Diagnóstico de AVC isquêmico comprovado por exame de imagem (TC ou RNM) 

Tempo de sintomas conhecido e possibilidade de iniciar o trombolítico em até 4,5 horas 

Idade > 18 anos 

Critérios de exclusão 

Absolutas 

TCE importante ou AVC prévio nos últimos 3 meses 

Sintomas sugestivos de HSA 

Dissecção aórtica e de vasos cervicais e cranianos 

Punção arterial em local não compressível nos últimos 7 dias 

História prévia de AVC hemorrágico 

Cirurgia recente intracraniana ou da coluna vertebral 

Neoplasia intracraniana, MAV ou aneurisma* 
(*Se aneurisma <10mm ou tumor extra-axial, a utilização do trombolítico é razoável e provavelmente 
recomendado (Nível de evidência IIa). Para MAV, o risco não está realmente estabelecido) 

PA sistólica >185mmhg ou diastólica >110mmHg 

Sangramento interno ativo 

Diátese hemorrágica: 
Plaquetas < 100.000/ mm3 
Tratamento com heparina nas últimas 48 horas e TTPa acima dos limites de normalidade 
Uso de anticoagulantes com INR > 1,7 ou TP > 15 segundos 
Uso de anticoagulantes diretos (DOACs) com alterações nos exames direcionados 

Hipoglicemia <50mg/dL (com reversão total dos sintomas após a correção) 

Infarto cerebral com hipodensidade >1/3 hemisfério cerebral 

Relativas 

Sintomas leves ou com rápida melhora, espontaneamente 

Gestação 

Crise convulsiva com déficits neurológicos residuais 

Cirurgia de grande porte ou trauma grave nos últimos 14 dias 

Hemorragia gastrointestinal ou do trato urinário nos últimos 21 dias 

Infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses 

DOAC: Direct Oral Anticoagulants. HSA, Hemorragia Subaracnoideia. MAV, Má-Formação Vascular. 
TCE, Traumatismo Cranioencefálico. TTPa: Tempo de Tromboplastina parcialmente ativada. 
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados dos artigos de Martins et al, 2012b; Jauch et al, 2013; 
Demaerschalk et al, 2016; Powers et al, 2019. 

Independentemente de o paciente ser candidato à trombólise e/ou à 

trombectomia, a internação em UAVC com profissionais habilitados em rotina de 

doenças cerebrovasculares é, também, nível IA de evidência em termos de 

abordagem terapêutica (POWERS et al, 2019). Uma unidade de internação 

especializada aumenta as chances de sobrevida, independência funcional em um ano 

e reduz as complicações clínicas (LANGHORNE; RAMACHANDRA, 2020). 

Subsequentemente, o manejo do paciente com AVC requer a atenção sobre 

diversos parâmetros, são alguns deles: o controle pressórico e o tratamento precoce 

da hipertensão arterial; manter a volemia e a perfusão sistêmica adequadas; manter 

saturação de oxigênio >94%, se necessário, com suplementação do mesmo; evitar 

hipertermia e tratá-la precocemente; controle glicêmico, evitando-se os extremos de 

glicemia, ambos deletérios para o tecido cerebral; screening para disfagia e para 

lesões de pele; prevenção de trombose venosa profunda (TVP); iniciar reabilitação 

precoce e promover educação em saúde e em AVC aos pacientes e familiares 

(MARTINS et al, 2012a; POWERS et al, 2019). 

 

1.7 Terapias de recanalização 
 

Os tratamentos atuais para o AVC isquêmico incluem o tratamento endovenoso 

e o endovascular. Em termos gerais, pacientes com sintomas até quatro horas e meia 

devem receber rt-PA endovenoso e pacientes com oclusão proximal de vaso, 

tratamento endovascular até seis horas do início dos sintomas. Entretanto, alguns 

desafios existem, a exemplo dos pacientes que acordam com sintomas (wake up 

stroke) (CATANESE; TARSIA; FISHER, 2017). 

É fundamental salientar que a utilização de uma terapia não exclui a outra, 

inclusive, a AHA/ASA e a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares 

(SBDCV) recomendam como nível IA que, mesmo em situações onde a terapia 

endovascular esteja indicada (Quadro 8), caso não haja contra-indicação ao uso do 

trombolítico, este deve ser administrado. Também, a trombectomia não deve impedir 

nem atrasar o início do rt-PA, da mesma forma que não se indica aguardar a melhora 

dos sintomas ou o fim da trombólise para iniciar o procedimento intervencionista 

(PONTES NETO et al, 2017b). 
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Quadro 8: Critérios para indicação de tratamento endovascular no AVC 

Oclusão de artéria proximal 

0-6 horas 6-24 horas 

NIHSS ≥6 Estudos DEFUSE e DAWN 
Escala de Rankin 0-1  
Idade ≥ 18  
Oclusão de ACM-M1 ou ACI  
ASPECTS ≥6  

ACI, Artéria Carótida Interna. ACM, Artéria Cerebral Média. ASPECTS, 
Alberta Stroke Program Early CT Score. 
Fonte: Adaptado de PONTES NETO et al, 2017b; POWERS et al, 2019. 

 

A neuroimagem com uso de perfusão modificou os tempos clássicos da 

neurologia vascular, permitindo a inclusão de pacientes que acordam sintomáticos 

e/ou que chegam mais tardiamente aos hospitais. Este recurso ampliou a janela 

terapêutica em até nove horas para trombólise e em até 24 horas para trombectomia 

(NOGUEIRA et al, 2018; MA et al, 2019). 

Todavia, mesmo nos serviços estadunidenses mais organizados (stroke 

centers), menos de 10% dos pacientes recebem alguma terapia de recanalização 

(MEYERS et al, 2011). No Brasil, estima-se que a trombólise seja acessível a menos 

de 1% da população e o tratamento endovascular, a uma proporção ainda menor 

(MARTINS et al, 2019). 

 

1.7.1 Fibronolíticos endovenosos 
 

Data de 1958, a primeira publicação com agente fibrinolítico utilizado em uma 

série de três pacientes com AVCi agudo (SUSSMANN; FITCH, 1958). Nas décadas 

seguintes, alguns ensaios testaram outros fármacos, a exemplo da uroquinase e da 

estreptoquinase, porém, foi somente no ano de 1995, que os pesquisadores do NINDS 

mudaram a história da medicina com um trial positivo e resultados animadores para o 

tratamento agudo do AVC. 

Diferentemente dos estudos anteriores, o estudo do NINDS utilizou uma dose 

menor de rt-PA (0,9mg/kg) e priorizou o tratamento precoce. Isto resultou na 

demonstração do benefício do rt-PA endovenoso, quando iniciado em até três horas 

do início dos sintomas, em pacientes com AVCi agudo, além de aumentar, no mínimo, 
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30% a chance de evolução com mínima ou nenhuma incapacidade após três meses 

do tratamento, quando comparado ao tratamento placebo, ainda que sob maior risco 

de transformação hemorrágica. 

A partir de então, diversos estudos seguiram esta linha, porém sem tanto 

sucesso, apresentando resultados negativos: ATLANTIS (Alteplase Thrombolysis for 

Acute Noninterventional Therapy in Ischemic Stroke), EPITHET (The Echoplanar 

Imaging Thrombolytic Evaluation Trial) e ECASS 1 e 2 (European Cooperative Acute 

Stroke Study). Contudo, a meta-análise destes três trials demonstrou a associação 

positiva entre menor tempo de tratamento (até 270 minutos) e melhor desfecho 

funcional (HACKE et al, 2004).  

Posteriormente, Hacke e colaboradores (2008) selecionaram pacientes com 

sintomas entre três e quatro horas e meia para receber Alteplase ou placebo e visaram 

como end point primário o desfecho favorável (mRs 0-1). O ECASS 3 foi o segundo 

estudo randomizado a demonstrar a trombólise como um tratamento efetivo, inclusive 

com um maior intervalo de tempo para o tratamento do AVC. Como evento adverso 

relacionado ao uso da Alteplase, a transformação hemorrágica, ainda que maior no 

grupo de tratamento, não resultou em aumento da mortalidade. 

A relação entre tempo de tratamento e desfecho funcional foi avaliado em uma 

meta-análise reunindo os cinco estudos citados acima. Mostrou-se, novamente, 

melhor evolução clínica se menor o tempo de início da trombólise. Todavia, também 

comprovou que a terapia iniciada em até 4,5 horas possui relevância quanto a maior 

chance de independência funcional (LEES et al, 2010). 

Outro estudo de suma importância foi o IST-3 (The Third International Stroke 

Trial), o maior, até então, em número de pacientes recrutados. Indivíduos acima de 

80 anos compuseram metade da casuística e observou-se, após seis meses, que a 

trombólise beneficiou este grupo em termos de melhor desfecho funcional. Logo, os 

autores concluíram ser possível estender este suporte terapêutico em pacientes mais 

idosos (SANDERCOCK et al, 2012). 
Outros ensaios, utilizando-se de recursos de neuroimagem, possibilitaram a 

seleção de pacientes até então excluídos pelos critérios de seleção, uma vez que 

apresentavam ictus de horário indeterminado. O estudo WAKE UP (Efficacy and 

Safety of MRI-Based Thrombolysis in Wake-Up Stroke) usou as sequências difusão e 

flair da RNM para seleção de indivíduos com wake up stroke ou ictus indeterminado 

para uso de rt-PA ou placebo e mostrou redução da incapacidade funcional no grupo 
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selecionado para o trombolítico (THOMALLA et al, 2018). De forma semelhante, mas 

com uso de TC Perfusão (TCP), o EXTEND (Extending the Time for Thrombolysis in 

Emergency Neurological Deficits) comprovou o benefício do uso da Alteplase em 

pacientes entre quatro horas e meia e nove horas de sintomas (MA et al, 2019). 

Outros medicamentos com ação fibrinolítica são estudados, sendo a 

Tenecteplase um dos fármacos nesse cenário. O estudo fase dois EXTEND-IA-TNK 

(Tenecteplase versus Alteplase before Endovascular Therapy for Ischemic Stroke) 

mostrou ser não inferior e com desfecho funcional superior ao rt-PA (CAMPBELL et 

al, 2018), sendo uma opção promissora em pacientes com indicação à terapia 

combinada com trombectomia (POWERS et al, 2019). Outras pesquisas seguem em 

fase de recrutamento de pacientes, a exemplo do TASTE (Tenecteplase Versus 

Alteplase for Stroke Thrombolysis Evaluation Trial - NCT04071613) e NOR-TEST (The 

Norwegian Tenecteplase Stroke Trial - NCT03854500). 

Enquanto isso, o ativador do plasminogênio tecidual humano recombinante, 

mantem-se até os dias atuais como a droga de escolha para o AVCi agudo (NINDS, 

1995; POWERS et al, 2019). Preconiza-se o uso de 0,9mg/kg de rt-PA, administrado 

em uma hora (com 10% da dose total em um minuto); a dose de 0,6mg/kg, proposta 

no estudo ENCHANTED (Enhanced Control of Hypertension and Thrombolysis Stroke 

Study), não apresenta os mesmos benefícios que a dose padrão em termos de 

desfecho funcional e mortalidade, apesar de uma menor taxa de transformação 

hemorrágica (ANDERSON et al, 2016). 

 

1.7.2 Terapias endovasculares 
 

O tratamento endovascular para o AVCi agudo origina-se nos anos de 1980, com 

a administração direta intra-arterial de agentes trombolíticos na localização do 

coágulo. Todavia, somente na virada do milênio, publicaram-se os primeiros estudos 

randomizados com pacientes com oclusão proximal na circulação anterior e uso de 

pró-uroquinase recombinante em até seis horas do início dos sintomas, demonstrando 

uma maior taxa de recanalização sem aumento significativo na taxa de transformação 

hemorrágica (DEL ZOPPO et al, 1998; FURLAN et al, 1999). 

A partir de meados de 2000, iniciou-se a era dos dispositivos coil retrievers. O 

inaugural foi o MERCI (Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia) (GOBIN 

et al, 2004) seguido, alguns anos após, pelo sistema de tromboaspiração Penumbra® 
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(THE PENUMBRA PIVOTAL STROKE TRIAL INVESTIGATORS, 2009). Ambos os 

dispositivos não se mostraram melhores que a trombólise intra-arterial. 

A segunda fase da era dos dispositivos começou com o desenvolvimento de dois 

stents: Trevo® e Solitaire®. A novidade nesse sistema era a possibilidade de 

posicionar o stent e sua malha incorporar-se ao trombo e removê-lo, restabelecendo 

o fluxo sanguíneo. Essa técnica mostrou-se superior aos devices de primeira geração 

com altas taxas de recanalização, até 92%, e melhor desfecho funcional (PIEROT, 

2015). 

Assim, elaboraram-se estudos para avaliar os dispositivos de primeira e, em 

menor proporção, de segunda geração versus o tratamento trombolítico endovenoso. 

Os estudos IMS-III (Interventional Management of Stroke III), SYNTHESIS (Synthesis 

Expansion: A Randomized Controlled Trial on IA Versus IV Thrombolysis in Acute 

Ischemic Stroke) e MR RESCUE (Mechanical Reetrieval and Recanalization of Stroke 

Clots using Embolectomy) apresentaram baixas taxas de recanalização e não houve 

diferença estatística significativa no desfecho funcional em 90 dias (CATANESE; 

TARSIA; FISHER, 2017). 

Apesar das expectativas frustadas, os trials acima trouxeram dados preliminares 

que permitiram desenhar melhor a metodologia dos estudos vindouros, a exemplo da 

predileção pelo uso de stent retrievers e sistema de tromboaspiração, além da seleção 

de pacientes através de critérios de imagem e de estudo de vasos. 

Assim, em 2014, os resultados favoráveis do estudo MR CLEAN (Multicenter 

Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke in the 

Netherlands) para terapia endovascular levaram à análise interina e à interrupção 

precoce pelo benefício superior de outros estudos em andamento: ESCAPE 

(Endovascular Treatment for Small Core and Anterior Circulation Proximal Occlusion 

with Emphasis on Minimizing CT to Recanalization Times), REVASCAT (Randomized 

Trial of Revascularization With Solitaire FR Device Versus Best Medical Therapy in 

the Treatment of Acute Stroke Due to Anterior Circulation Large Vessel Occlusion 

Presenting Within 8 Hours of Symptom Onset), EXTEND-IA trial (Extending the Time 

for Thrombolysis in Emergency Neurological Deficits–Intra- Arterial) e SWIFT-PRIME 

(Solitaire™ FR With the Intention For Thrombectomy as Primary Endovascular 

Treatment for Acute Ischemic Stroke).  

Não obstante, houve novidades nestas publicações, a exemplo do uso do grau 

de colateral e uso de TCP. A meta-análise HERMES (Reperfusion evaluated in 
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Multiple Endovascular Stroke Trials) corroborou os resultados estonteantes e coroou 

o tratamento endovascular no AVC com um dos menores NNT da medicina: 2,6 

(GOYAL et al, 2016). 

Os últimos estudos (Quadro 9) ampliaram a janela terapêutica da trombectomia 

mecânica aplicando os conceitos de core isquêmico e penumbra. Os ensaios DAWN 

(DWI or CTP Assessment with Clinical Mismatch in the Triage of Wake-Up and Late 

Presenting Strokes Undergoing Neurointervention with Trevo) e DEFUSE-3 (The 

Endovascular Therapy Following Imaging Evaluation for Ischemic Stroke) realizados 

em países desenvolvidos mostraram números impressionantes de recuperação e 

melhora funcional (ALBERS et al, 2018; NOGUEIRA et al, 2018). No Brasil, onde a 

terapia endovascular não recebe financiamento do SUS, desenvolveu-se o estudo 

RESILIENT, corroborando o tratamento endovascular como eficaz mesmo em um país 

subdesenvolvido (MARTINS et al, 2020).  
 

Quadro 9: Comparação entre os estudos RESILIENT, DEFUSE-3 e DAW 

 

   

Tempo de sintomas ≤8 horas 6-16 horas 6-24 horas 

Idade ≥18 anos 18-90 anos ≥18 anos 
Rankin prévio 0-1 0-2 0-1 
NIHSS ≥8 ≥6 ≥10 
Extensão da lesão ASPECTS ≥6 ASPECTS ≥6 > 1/3 do território da ACM 

Oclusão proximal ACI-IC e/ou 
ACM-M1 

ACI-IC e/ou 
ACM proximal 

ACI-IC e/ou 
ACM-M1 

Grau de colaterais >0 Não avaliou Não avaliou 
Neuroimagem 
 
 
 
 
 

RNM ou TCP 
Core <70mL 

Mismatch ≥1,8 
≠ volume ≥15mL 

 
 

RNM ou TCP 
Core <70mL 

Mismatch ≥1,8 
≠ volume ≥15mL 

 
 

RNM ou TCP 
Core <21mL, ≥80 anos, 

NIHSS ≥10 
Core <31mL, <80 anos, 

NIHSS ≥10 
Core 31-51mL, <80 anos, 

nNHSS ≥20 
ACI-IC: Artéria Carótida Interna Intracraniana. ACM: Artéria Cerebral Média. ASPECTS: Alberta Stroke 
Program Early CT Score.  
Fonte: Elaborado pelo autor com dados dos artigos de NOGUEIRA et al, 2017; ALBERS et al, 2018; 
MARTINS et al, 2020. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Primário 
 

Avaliar as características clínicas dos pacientes submetidos à terapia de 

recanalização (endovenosa e endovascular) atendidos na Unidade de Emergência do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (UE-HC-FMRP-USP). 

 

2.2 Objetivos Secundários 
 

Avaliar os preditores de bom desfecho funcional através da Escala Modificada 

de Rankin (mRs) em 90 dias após a terapia de recanalização instituída. 

Identificar os preditores de mortalidade intra-hospitalar e de transformação 

hemorrágica sintomática (THs) com terapia de recanalização neste centro. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 

3.1 Desenho do estudo 
 

Trata-se de estudo observacional, retrospectivo, monocêntrico, baseado em 

revisão de registros hospitalares e prontuários médicos, que descreve o perfil 

epidemiológico e as características clínicas de pacientes com AVC isquêmico agudo 

submetidos à terapia de recanalização e seus desfechos (funcional e de segurança). 

 

3.2 Casuística 
 

Analisaram-se, retrospectivamente, os dados dos pacientes com AVC 

isquêmico agudo submetidos à terapia de recanalização endovenosa e/ou 

endovascular, no período de 2001 a 2017, admitidos na UE-HCFMRP-USP. 

 

3.2.1 Critérios de inclusão 
 

Incluíram-se neste estudo todos os pacientes: 

a) Com diagnóstico confirmado ou suspeito de AVC isquêmico; 

b) Admitidos na UE-HC-FMRP-USP entre janeiro/2001 a dezembro/2017; 

c) Submetidos à trombólise endovenosa com rt-PA e/ou tratamento 

endovascular (trombólise intra-arterial com rt-PA, angioplastia na fase aguda e/ou 

trombectomia mecânica). 

O diagnóstico final, ainda que incompatível com AVC isquêmico, não foi motivo 

de exclusão neste estudo. Excluíram-se os pacientes sem informações mínimas no 

prontuário que permitissem definir a terapia instituída. 

 

3.3 Métodos 
 

3.3.1 Rastreio e seleção dos casos 
 

Realizou-se a seleção dos pacientes através da busca no banco de dados do 

REAVER (Registro de Acidente Vascular Cerebral de Ribeirão Preto) e do Sistema 

Hospitalar de Informações (SIH) do HC-FMRP-USP. O primeiro trata-se de um registro 
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interno de pacientes admitidos com suspeita clínica de qualquer ictus vascular 

cerebral e abrange dados epidemiológicos, características clínicas e temporais destes 

indivíduos admitidos no departamento de emergência, desde 2014. O segundo, 

tratando-se de sistema hospitalar, possibilita a busca ampliada de informações como 

procedimentos realizados, saída de medicamento da farmácia hospitalar, além de 

diagnósticos médicos através da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

A primeira triagem foi através do banco de dados de casuística epidemiológica 

da mesma instituição realizado por Cougo-Pinto (2013), abrangendo pacientes com 

AVC isquêmico submetidos à trombólise entre 2001 e 2011 e do registro REAVER, 

reunindo pacientes entre 2014 até 2017. Em seguida, solicitou-se ao setor de arquivos 

médicos do HC-FMRP-USP, a relação de saída da farmácia hospitalar do 

medicamento Actilyse® 20mg e Actilyse® 50mg no período de janeiro/2010 a 

dezembro/2017. Também, solicitou-se a listagem de procedimentos intervencionistas 

executados entre 2001 a 2013 (período anterior ao REAVER) com os seguintes 

termos: arteriografia, angiografia, tratamento endovascular, colocação de stent e 

trombólise medicamentosa. 

Prosseguiu-se com a revisão de prontuário de todos os pacientes, para a 

obtenção dos dados necessários e exclusão dos pacientes que não preenchiam os 

critérios de inclusão do estudo. Todos os elementos existentes, tais como guias de 

encaminhamento/ referência, relatórios médicos, epicrise, foram consultados no 

intuito de se obter o máximo de informações. 

O uso do rt-PA foi confirmado através da prescrição médica e anotações em 

prontuário. De forma semelhante, validou-se a realização do procedimento através 

das imagens, descrição cirúrgica, laudo médico e/ou anotação em prontuário. A 

seleção de pacientes segue os critérios estabelecidos pela Sociedade Brasileira de 

Doenças Cerebrovasculares (2012 e 2017). 

As seguintes variáveis foram analisadas: sexo, idade, ano de atendimento, 

tempo de internação hospitalar (em dias), transferência para algum hospital para 

continuidade dos cuidados, trombólise endovenosa, tratamento endovascular, 

trombólise intra-arterial, realização de angioplastia na fase aguda do AVC, existência 

de oclusão proximal, sítio de oclusão, instalação do ictus (se determinado ou não), 

ocorrência de AVC intra-hospitalar, tempos (ictus-admissão, admissão-agulha e ictus-

agulha, além de ictus-punção e admissão-punção), escala NIHSS, pressão arterial e 

glicemia à admissão, síndrome de apresentação clínica (classificação BAMFORD), 
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escala mTICI (do inglês, Modified Treatment In Cerebral Infarction) (ANEXO A), 

ocorrência de transformação hemorrágica e se sintomática, fatores de risco para 

doença cerebrovascular (AVC, HAS, DM, FA, ICC, coronariopatia, dislipidemia, 

sorologia positiva para Chagas, tabagismo), uso prévio de antiagregante, 

anticoagulante e estatina, realização de craniectomia descompressiva, ocorrência de 

óbito intra-hospitalar, escala de Rankin modificada (ANEXO B) em três meses e 

etiologia do AVC (Classificação TOAST - esta última, a partir de 2014, somente) 

(ANEXO C). 

Considerou-se ictus determinado quando a instalação do déficit foi presenciada 

por terceiros ou relatada pelo próprio paciente de maneira fidedigna. Em casos de 

pacientes encontrados com sintomas ou que acordaram sintomáticos, considerou-se 

o último horário visto bem. 

O horário da admissão é o horário da abertura do atendimento hospitalar. Ainda 

que, por vezes, este horário possa estar superestimado, uma vez que o paciente é 

avaliado ainda dentro da ambulância, no pátio do hospital, é o dado mais fidedigno e 

padronizado. 

O horário do bolus do rt-PA foi contabilizado como o início do tratamento 

trombolítico. Para tanto, nesta ordem, buscou-se: o horário registrado pelo médico, o 

horário registrado pelo enfermeiro ou o deltaT. Nos casos de divergência de 

informações, considerou-se a maior hora. Importante registrar que foram incluídos 

todos os pacientes que receberam o trombolítico, ainda que o tratamento fosse 

interrompido antes da infusão total do medicamento. 

De forma semelhante, ocorreu o registro dos tempos relacionados ao 

procedimento intervencionista: buscou-se o registro médico do horário da punção, o 

registro do técnico de enfermagem da arteriografia sobre o início do procedimento ou 

a primeira imagem da angiografia, nesta ordem. 

Sobre a escala NIHSS, considerou-se a avaliação clínica que determinou a 

indicação da terapia de recanalização, geralmente, o da admissão. Ainda, através 

desta escala, realizou-se a classificação em síndromes clínicas, baseado na 

classificação BAMFORD, após revisão do pesquisador, para fins de uniformização do 

dado.  

Ainda, à admissão, obtiveram-se os dados de pressão arterial e glicemia. Em 

relação ao primeiro dado, obteve-se o nível pressórico à chegada no hospital ou, 

então, ao valor registrado imediatamente antes do início do trombolítico ou do 



40 

 

procedimento intervencionista. Para a glicemia, anotou-se o valor da glicosimetria 

capilar ou, então, da glicemia sérica coletada nos exames iniciais. 

A definição de transformação hemorrágica baseou-se no estudo ECASS-III 

(2008), distinguindo-se hemorragias intracranianas em petequiais e hematomas com 

ocorrência em até 48 horas após o uso da Alteplase. Buscou-se nos laudos de 

exames, o parecer do neurorradiologista e, em caso de ausência desta informação, o 

próprio investigador do estudou realizou a classificação. Para a definição de 

transformação hemorrágica sintomática, utilizou-se o critério do ensaio SITS-MOST 

(2012): ocorrência de um hematoma tipo 2 e piora de quatro pontos ou mais na escala 

NIHSS ou óbito. Para isto, o examinador realizou a revisão do prontuário a fim de 

garantir a confiabilidade do dado. 

Para fins de classificação de oclusão proximal, aceitaram-se os seguintes sítios 

arteriais: Carótida Comum (ACC), Carótida Interna (ACI), Cerebral Média (ACM) 

segmentos 1 e 2, Vertebral (AV), Basilar (BA), Cerebral Posterior (ACP) segmento 1. 

Aceitaram-se os seguintes métodos para detecção da oclusão: angiotomografia, 

doppler transcraniano ou arteriografia realizados nas primeiras horas de admissão 

hospitalar. O padrão de recanalização, através da escala mTICI, foi categorizada pelo 

neurorradiologista intervencionista ou, quando ausente, pelo próprio investigador, 

baseado no laudo do exame. 

A presença de comorbidades foi assim caracterizada pelo registro na ficha de 

admissão, na guia de referência, no relatório de alta hospitalar ou, ainda, conforme 

CID vinculado ao paciente. Em relação aos medicamentos, considerou-se o uso 

prévio, ainda que irregular. 

A avaliação da escala de Rankin modificada foi realizada através de contato 

telefônico pela equipe do REAVER ou através de consulta presencial no ambulatório 

de doenças cerebrovasculares do HC-FMPR-USP em três meses ± 15 dias após o 

ictus. Em caso de informação ausente, buscou-se obter esta informação, ainda que 

não padronizada, através de outras avaliações dentro do complexo hospitalar. 

Em relação à definição da etiologia, o investigador do estudo revisou os 

diagnósticos baseados na classificação TOAST: aterosclerose de grandes artérias, 

cardioembolia, oclusão de pequenos vasos, outras etiologias e indeterminado. Em 

caso de mais de uma condição como fator de risco ou investigação inconclusiva (até 

a consulta do prontuário), manteve-se como etiologia indeterminada. 
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3.4 Análise estatística 
 

 O programa SPSS versão 20 (IBM Corp., Armonk, NY) foi usado para as 

análises estatísticas. Variáveis categóricas foram apresentadas como números 

absolutos e porcentagens. As variáveis quantitativas foram expressas como médias e 

desvios padrão (DP) ou medianas e intervalos interquartis (IQR). As características 

basais foram avaliadas com os testes t de Student, χ2, Mann-Whitney ou exato de 

Fisher, conforme o apropriado na análise univariada. Realizou-se a análise de 

regressão logística univariada e multivariada (método stepwise backward) para 

identificar preditores independentes de bom desfecho funcional e de transformação 

hemorrágica na amostra apresentada. O limite de significância estatística foi definido 

como p <0,05 (bicaudal). 

 
3.5 Aspectos Éticos 
 

Este estudo foi conduzido sob os preceitos éticos da Declaração da Associação 

Médica Mundial de Helsinque e de acordo com a Resolução nº 466/12 do Ministério 

da Saúde sobre ética em pesquisa com seres humanos. Também, para sua execução, 

recebeu aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HCFMRP-USP 

(ANEXO D). 
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4. RESULTADOS 
 

4.1 Dados em falta 
Ao longo do extenso período de coleta de dados, houve mudança na forma de 

registro das informações sobre os pacientes atendidos no hospital, como a instituição 

do prontuário eletrônico e de formulários específicos para a admissão do paciente com 

AVC. Em função dessa heterogeneidade, alguns dados mais antigos, do início do 

período de coleta, não foram adequadamente recuperados. Em 45 prontuários, não 

constava se o ictus foi determinado ou não e em 106, não havia o tempo ictus-

admissão. Em um número menor, 89 casos, não se anotou o tempo admissão-agulha.  

Para trinta e cinco pacientes, faltou o apontamento do NIHSS e em 21 

prontuários, não se obtiveram dados suficientes para realizar a classificação 

BAMFORD. Uma alta proporção de pacientes (160) não teve registradas as pressões 

sistólica e diastólica e para quase metade (81), não se encontrou o resultado da 

glicemia da admissão. 

Em relação as comorbidades, foram poucos os dados inexistentes: em dois 

prontuários não haviam dados suficientes para o diagnóstico de HAS, DM, AVC, FA, 

ICC e DAC e em um prontuário, dados sobre dislipidemia. Em quatro pacientes, não 

se registrou se havia o hábito de tabagismo. A sorologia para Chagas não foi realizada 

em 132 pacientes. 

Não foi possível obter a informação sobre oclusão proximal e seu sítio de oclusão 

em 340 prontuários, isto porque nos primeiros anos do serviço de Neurologia 

Vascular, não era rotina a realização de estudos de vasos na fase aguda do AVCi. Em 

seis pacientes submetidos ao tratamento endovascular, não estava registrado o mTICI 

final e em dez casos, não se anotou o tempo ictus-punção. 

A presença de transformação hemorrágica, bem como sua classificação, foi 

inacessível em 13 pacientes, seja por óbito antes de realizar a TC controle seja por 

realização fora do intervalo preconizado. A avaliação de funcionalidade em 90 dias 

não foi obtida em 172 pacientes.   

 

4.2 Características demográficas e clínicas 
 

Obteve-se um total de 869 pacientes tratados com alguma terapia de 

recanalização entre os anos de 2001 a 2017. A maioria da amostra é do sexo 
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masculino (57%) e a média da idade é 66,5±13,1 anos, sendo a menor idade de 20 

anos e a máxima de 95 anos. Os resultados encontram-se na tabela 1. 

À admissão, as médias de PA sistólica, diastólica e glicemia foram, 

respectivamente: 156±13mmHg, 88±19mmHg e 139±57mg/dL. A mediana do NIHSS 

foi 15 [IQR 9-20], com sintomas de circulação anterior total (42%) e parcial (32,7%). 

Cerca de dois terços dos pacientes apresentavam oclusão proximal, nesta ordem de 

frequência: ACM-M1 (25%), ACI (14%), ACM-M2 (10,2%) e artéria Basilar (7,6%). 

Em relação aos fatores de risco para doença cerebrovascular, hipertensão 

arterial foi o mais prevalente (79,6%), seguida de diabetes mellitus (30,2%) e 

tabagismo (27,3%). À semelhança, os diagnósticos de fibrilação atrial (26,8%) e 

dislipidemia (27,1%). Em menor prevalência, 21,8% dos pacientes já apresentara 

algum AIT/AVC, 18,5% tinha insuficiência cardíaca congestiva, 12,9%, doença 

coronariana e 13,4% era portador de sorologia positiva para Chagas. Cerca de 30% 

dos pacientes já utilizava mono ou dupla antiagregação. O uso de estatina era feito 

por 21% e somente 53 pacientes tomavam anticoagulante. 

A taxa de craniectomia descompressiva em até 48 horas após o AVC foi de 5,2%. 

A mediana de tempo de internação foi de sete dias [IQR 4-15]. 

 
Tabela 1: Descrição das variáveis dos pacientes submetidos à terapia de recanalização. 

 N = 869 

Sexo masculino % 495 (57) 

Idade, média ± DP 66,5±13,1 

PA sistólica (mmHg), média ± DP 156±30 

PA diastólica (mmHg), média ± DP 88±19 

Glicemia (mg/dL), média ± DP 139±57 

NIHSS, mediana ± IQR 15 [9-20] 

Classificação BAMFORD % 
TACS 
PACS 
POCS 
LACS 

 
356 (42) 

277 (32,7) 
92 (10,8) 
123 (14,5) 

Oclusão proximal % 348 (65,7) 

Sítio de oclusão % 
ACI 
ACM-M1 
ACM-M2 

 
74 (14) 
132 (25) 
54 (10,2) 
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 N = 869 

ACA 
ACP-P1 
AV 
BASILAR 
Tandem 
ACC 

2 (0,4) 
4 (0,8) 
6 (1,1) 
40 (7,6) 
35 (6,6) 
3 (0,6) 

HAS % 690 (79,6) 

DM % 262 (30,2) 

Dislipidemia % 235 (27,1) 

AVC/ AIT prévio % 189 (21,8) 

Tabagismo % 236 (27,3) 

Fibrilação atrial % 232 (26,8) 

ICC % 160 (18,5) 

DAC % 112 (12,9) 

Chagas % 99 (13,4) 

Antiagregante % 239 (29,5) 

Anticoagulante % 53 (6,4) 

Estatina % 170 (21) 

Ictus determinado % 665 (80,7) 

Ictus intra-hospitalar % 36 (4,1) 

Craniectomia % 45 (5,2) 

Tempo de internação (dias), mediana ± IQR 7 [4-15] 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

4.2 Análise dos tratamentos, suas variáveis e seus resultados finais. 
 

A maior parte dos pacientes, 87,5%, recebeu rt-PA endovenoso, enquanto o 

tratamento endovascular foi realizado em 250 pacientes (28,7%). Administrou-se a 

Alteplase intra-arterial em 19 pacientes e 60 indivíduos foram submetidos à 

angioplastia arterial na fase aguda do AVC (Tabela 2). Nos Gráficos 1 e 2, 

demonstram-se a evolução e o aumento no número de casos tratados ao longo dos 

anos e no Gráfico 3, o número total de casos, discriminados por tipo de intervenção 

(trombólise endovenosa ou tratamento intervencionista). 
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Em relação aos tempos, observou-se uma mediana de 150 minutos [IQR 101-

123] entre a instalação do ictus e a admissão hospitalar; entre a admissão e o início 

da trombólise, a mediana foi de 57 minutos [IQR 35-70]. Observa-se que ao longo dos 

anos, estes tempos diminuíram (Gráfico 3). Quando se avalia o período médio entre 

o início dos sintomas até o tratamento endovenoso, este é de 204 minutos [150-248]. 

A mediana de tempo entre a admissão e o início do procedimento endovascular foi 

124 minutos [IQR 98-150].  

Sobre o resultado final do tratamento intervencionista, na maior parte dos 

pacientes houve recanalização satisfatória com TICI 2b/2c (33,6%) ou 3 (38,7%), 

totalizando quase 70% deste subgrupo. Em 32 pacientes, a oclusão não foi revertida, 

a despeito da intervenção realizada. Houve recanalização somente com rt-PA em oito 

pacientes que tinham documentada oclusão proximal.  

A taxa de transformação hemorrágica de qualquer subtipo foi 34,8%, sendo as 

mais comuns a petequial tipo 2 e os hematomas tipo 2 com 40,8% e 30,3%, 

respectivamente. Transformação hemorrágica sintomática ocorreu em 52 pacientes 

(5,9%) tratados com terapia de reperfusão.  

Óbito intra-hospitalar foi o desfecho em 146 pacientes, correspondendo a menos 

de um quinto da amostra. Após três meses do AVC, a mediana do mRs foi 3.  

 
Tabela 2: Descrição das variáveis relacionadas às terapias de recanalização e seus 
desfechos. 

 N = 869 

Trombólise endovascular % 760 (87,5) 

Trombólise intra-arterial % 19 (2,2) 

Tratamento endovascular % 250 (28,7) 

Angioplastia na fase aguda % 60 (6,9) 

Ictus - admissão (minutos), mediana ± IQR 150 [101-203] 

Admissão - agulha (minutos), média ± IQR 57 [35-70] 

Ictus - agulha (minutos), média ± IQR 204 [150-248] 

Admissão - punção (minutos), mediana ± IQR 124 [98-150] 

Ictus - punção (minutos), mediana ± IQR 291 [219-380] 

mTICI % 
0 
1 
2a 

 
32 (12,6) 
3 (1,2) 
17 (6,7) 
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 N = 869 

2b 
2c 
3 
Recanalização com rt-PA 
Trombectomia hemodinâmica 

78 (30,8) 
7 (2,8) 

98 (38,7) 
8 (3,2) 
10 (4) 

Transformação hemorrágica % 
IH1 
IH2 
PH1 
PH2 

221 (34,8) 
24 (10,9) 
90 (40,7) 
40 (18,1) 
67 (30,3) 

Transformação hemorrágica sintomática % 52 (5,9) 

Óbito intra-hospitalar % 146 (16,8) 

Escala de Rankin modificada, mediana 3 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Gráfico 1 – Número de casos de trombólise endovenosa entre os anos de 2001 e 2017. 

 
Fonte: Dados da autora. 
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Gráfico 2 – Número de casos de tratamento endovascular entre os anos de 2001 e 2017. 

 
Fonte: Dados da autora. 

 
Gráfico 3 – Número de casos de terapia de recanalização entre os anos de 2001 e 2017. 

 
Fonte: Dados da autora. 
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Gráfico 4 – Evolução do intervalo admissão- agulha entre os anos de 2001 e 2017. 

 
Fonte: Dados da autora. 

 

4.3 Desfechos clínicos 
 

4.3.1 Transformação hemorrágica sintomática 
 

Na análise univariada de todos os pacientes submetidos à terapia de 

recanalização (combinada ou não), THs relacionou-se à pontuação na escala NIHSS, 

à síndrome de apresentação clínica, à presença de oclusão proximal, ao tratamento 

endovascular, à glicemia da admissão hospitalar, à fibrilação atrial, à realização de 

craniectomia descompressiva, ao óbito intra-hospitalar e à escala de Rankin. Os 

valores de pressão arterial apresentam-se com valores próximos a p<0,05, porém este 

dado teve uma alta taxa de valores faltantes no prontuário, o que dificulta a 

interpretação desse resultado.  

O NIHSS dos pacientes com THs foi 18 [IQR 14-24], quatro pontos maior em 

relação ao restante da amostra (p< 0,001). Oclusão proximal ocorreu em 30 pacientes 

(p= 0,002) e o tratamento endovascular em 24 sujeitos desta casuística (p= 0,004). 
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Também, a glicemia foi maior, 132mg/dL [IQR 114,5-177,7] (p= 0,009) no grupo com 

THs. Fibrilação atrial ocorreu em 40,4% dos pacientes (p= 0,02). Indivíduos que 

necessitaram de craniectomia descompressiva, aqueles com óbito intra-hospitalar e 

pior desfecho funcional apresentaram mais THs (p< 0,001). Os resultados constam 

na Tabela 3. 

Na análise multivariada, a regressão logística mostrou que a escala NIHSS (OR 

1,06, IC 1-1,11, p= 0,02), o tempo ictus-admissão (OR 1, IC 1-1, p= 0,02), a 

apresentação clínica de TACS (OR 4,33, IC 1,84-10,1, p= 0,001) e a glicemia (OR 1, 

IC 1-1, p= 0,01), associaram-se independentemente à ocorrência de THs (Tabela 4). 

 
Tabela 3: Análise univariada de transformação hemorrágica sintomática nos pacientes submetidos às 

terapias de recanalização. 
 Transformação hemorrágica sintomática  
 Não Sim p 

Sexo masculino % 457 (56,8) 31 (59,6) 0,69 
Idade ± DP 66,3 ±13,3 68,9 ±10,3 0,30 
Tempo de internação, mediana ± IQR 7 [4-15] 9,5 [4-30,7] 0,18 
NIHSS, mediana ± IQR 14 [9-20] 18 [14-24] <0,001 
BAMFORD % 

TACS 
PACS 
POCS 
LACS 

 
314 (39,9) 
269 (34,2) 
89 (11,3) 
114 (14,5) 

 
34 (69,4) 
7 (14,3) 
2 (4,1) 
6 (12,2) 

0,001 

Oclusão proximal % 313 30 0,002 
Sítio de oclusão % 

ACI 
ACM1 
ACM2 
ACA 
ACP1 
AV 
BASILAR 
TANDEM 
ACC 

 
65 (13,3) 
121 (24,7) 

49 (10) 
1 (0,2) 
3 (0,6) 
5 (1) 

35 (8,2) 
32 (6,5) 
3 (0,6) 

 
6 (18,2) 
11 (33,3) 
5 (15,1) 

1 (3) 
1 (3) 
1 (3) 

3 (9,1) 
3 (9,1) 

0 

0,003 

mTICI % 
0 
1 
2a 
2b 
2c 
3 
Recanalização com tPA 
Trombectomia hemodinâmica 

 
27 (11,9) 
3 (1,3) 
15 (6,6) 
70 (31) 
6 (2,6) 

89 (39,4) 
8 (3,5) 
8 (3,5) 

 
5 (21,7) 

0 
2 (8,7) 
7 (30,4) 
1 (4,3) 
8 (34,8) 

0 
0 

0,81 

Trombólise endovenosa % 705 (87,7) 44 (84,6) 0,52 
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 Transformação hemorrágica sintomática  
 Não Sim p 

Trombólise intra-arterial % 18 (2,2) 1 (2) 1,0 
Tratamento endovascular % 222 (27,6) 24 (46,1) 0,004 
Angioplastia % 52 (6,5) 5 (9,6) 0,38 
Ictus - admissão (minutos), média ± DP 148,5 (101-202) 168 (114-212) 0,23 
Admissão - agulha (minutos), média ± DP 51 (35-69,7) 53 (35-76) 0,43 
Ictus - agulha (minutos), média ± DP 197 (150-246,7) 235 (173-250,5) 0,12 
Ictus - punção (minutos), média ± DP 290 (220-380) 295 (195-550) 0,91 
Admissão - punção (minutos), média ± DP 124 (98-150) 121 (103-161) 0,95 
PA sistólica (mmHg), média ± DP 151 (135-172) 160 (150-180) 0,08 
PA diastólica (mmHg), média ± DP 88 (76-100) 93,5 (80-107,7) 0,05 
Glicemia (mg/dL), média ± DP 120 (103-151,5) 132 (114,5-177,7) 0,009 
HAS % 631 (78,7) 46 (88,5) 0,09 
DM %5 240 (29,9) 14 (26,9) 0,65 
Dislipidemia %  220 (27,4) 10 (19,2) 0,20 
AVC % 173 (21,6) 11 (21,2) 0,94 
Tabagismo % 220 (27,5) 15 (28,8) 0,83 
Fibrilação atrial %   210 (26,2) 21 (40,4) 0,02 
ICC % 145 (18,1) 14 (26,9) 0,11 
DAC % 107 (13,3) 3 (5,8) 0,11 
Chagas % 91 (13,1) 7 (20) 0,30 
Antiagregante % 220 (29,2) 17 (37) 0,48 
Anticoagulante % 51 (6,8) 2 (4,3) 1,0 
Estatina % 155 (20,6) 11 (23,9) 0,60 
Ictus intra-hospitalar % 34 (4,2) 2 (3,8) 1,0 
Ictus determinado % 623 (81,3) 33 (71,7) 0,11 
Etiologia % 

Ateromatose de grandes vasos 
Cardioembolia 
Doenca de pequenos vasos 
Outros 
Indeterminado 
Stroke mimics 

 
84 (17,8) 
197 (41,7) 
25 (5,3) 
23 (4,9) 

120 (25,4) 
23 (4,9) 

 
3 (11,5) 
12 (46,1) 

0 
1 (3,8) 

10 (38,5) 
0 

0,59 

Craniectomia % 31 (3,9) 12 (23,1) <0,001 
Óbito intra-hospitalar % 103 (12,8) 37 (71,1) <0,001 
mRs, mediana 3 (1-5) 6 (6-6) <0,001 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela 4 - Análise multivariada de preditores de transformação hemorrágica nos pacientes  
 submetidos às terapias de recanalização. 

 OR (IC 95%) P 

NIHSS 1,06 (1 - 1,11) 0,02 
Ictus-admissão 1 (1 – 1) 0,02 
TACS 4,33 (1,84 - 10,1) 0,001 
Glicemia  1 (1 - 1) 0,016 
Variáveis inseridas: NIHSS, PAs, PAd, glicemia, FA, tratamento endovascular, idade, 
ictus-admissão. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Quando se avalia o grupo submetido somente à trombólise (Tabela 5), tem-se 

28 pacientes (4,5%) com transformação hemorrágica sintomática. A ocorrência de 

THs foi associada a um maior tempo de internação e mortalidade intra-hospitalar e em 

90 dias. Na análise univariada desta amostra, THs relacionou-se à pontuação na 

escala NIHSS 18 [IQR 14-24] (p= 0,006), ao sítio de oclusão e à apresentação clínica, 

à pressão arterial sistólica de 164mmHg (DP 156-186,5, p= 0,009), à glicemia elevada 

na admissão 140mg/dL (DP 116-186) (p= 0,03) e à presença de FA (46,4%, p= 0,005). 

Na regressão logística multivariada (Tabela 6), a ocorrência de oclusão proximal 

(OR = 6,26; IC: 1,18-33,1; p= 0,03) e a PA sistólica (OR 1,02; IC 1,0-1,04; p= 0,04) 

foram preditores independente de THs dentre os pacientes tratados somente com 

trombólise endovenosa.  

 
Tabela 5: Análise univariada de transformação hemorrágica sintomática nos pacientes submetidos   

somente à trombólise endovenosa. 

 Transformação hemorrágica sintomática  

 Não Sim p 

Sexo Masculino % 324 (55,8) 17 (60,7) 0,61 
Idade, média ± DP 66,1 ± 13,3 69,5 ± 9,5 0,27 
Tempo de internação, mediana ± IQR 6 [4-13] 17 [14-22] 0,004 
NIHSS, mediana ± IQR 12 [8-19] 18 [14-24] 0,006 
BAMFORD 

TACS 
PACS 
POCS 
LACS 

 
198 (34,9) 
202 (35,6) 
81 (14,3) 
87 (15,3) 

 
21 (75) 
5 (17,9) 
1 (3,6) 
1 (3,6) 

0,001 

Oclusão proximal 95 (35,6) 6 (66,7) 0,08 
Sítio de oclusão 

ACI 
ACM-M1 
ACM-M2 
ACA 

 
11 (4,1) 
32 (12) 

30 (11,3) 
1 (0,4) 

 
0 

2 (22,2) 
4 (44,4) 
1 (11,1) 

0,02 
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 Transformação hemorrágica sintomática  

 Não Sim p 
ACP-P1 
AV 
Basilar 
Tandem 
ACC 

2 (0,8) 
2 (0,8) 
10 (3,8) 
6 (2,3) 
2 (0,8) 

0 
0 
0 
0 
0 

Angioplastia % 1 (0,2) 0 1,0 
Ictus - admissão (minutos), média ± DP 143 (101-190) 166 (126-204) 0,21 
Admissão - agulha (minutos), média ± DP 52 (38-71) 65 (44-79,5) 0,17 
Ictus - agulha (minutos), média ± DP 200 (155-247) 235 (195-255) 0,06 
PA sistólica (mmHg), média ± DP 153 (135-173) 164 (156-186,5) 0,009 
PA diastólica (mmHg), média ± DP 89 (75-100) 90 (85-100) 0,10 
Glicemia (mg/dL), média ± DP 120 (103-155) 140 (116-186) 0,03 
HAS % 463 (79,7) 25 (89,3) 0,21 
DM % 177 (30,5) 9 (32,1) 0,85 
DLP % 162 (27,9) 5 (17,9) 0,24 
AVC % 134 (23,1) 6 (21,4) 0,84 
Tabagismo % 165 (28,5) 6 (21,4) 0,42 
FA % 134 (23,1) 13 (46,4) 0,005 
ICC % 100 (17,2) 6 (21,4) 0,61 
DAC % 77 (13,2) 2 (7,1) 0,56 
Chagas %  62 (12,4) 2 (10) 1,0 
Antiagregante 158 (29,2) 11 (42,3) 0,33 
Anticoagulante 27 (4,8) 1 (3,8) 1,0 
Estatina 108 (19,9) 6 (23,1) 0,69 
Ictus intra-hospitalar 26 (4,5) 2 (7,1) 0,37 
Ictus determinado 479 (86,1) 20 (74,1) 0,09 
Etiologia 

Ateromatose de grandes vasos 
Cardioembolia 
Doenca de pequenos vasos 
Outros 
Indeterminado 
Stroke mimics 

 
49 (16,1) 
116 (38,2) 
25 (8,2) 
14 (4,6) 
77 (25,3) 
23 (7,6) 

 
0 

5 (45,4) 
0 

1 (9,1) 
5 (45,4) 

0 

 
 

0,35 

Óbito intra-hospitalar 63 (10,8) 18 (64,3) <0,001 
Rankin (mRs) 3 (1-5) 6 (5-6) <0,001 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela 6: Análise univariada de transformação hemorrágica sintomática nos pacientes  
submetidos somente à trombólise endovenosa. 

 OR (IC 95%) P 

Oclusão proximal 6,26 (1,18 - 33,1) 0,03 
PA sistólica 1,02 (1,0 - 1,04) 0,04 
Variáveis inseridas: NIHSS, oclusão proximal, tempo ictus-agulha, PAs, glicemia, FA. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
4.3.2. Óbito intra-hospitalar 
 

Óbito durante a internação ocorreu em 146 pacientes (16,8%). Diversas 

variáveis associaram-se a este desfecho e constam na Tabela 7. 

Houve relação com idade mais avançada, 71,1±12,2 anos (p< 0,001), cerca de 

cinco anos a mais que o restante da amostra. Maior pontuação no NIHSS, cerca de 

sete pontos a mais que o grupo com sobrevida [IQR 15-26, (p< 0,001)], oclusão 

proximal (88,2%, p< 0,001), comorbidades como HAS (86,2%, p< 0,03), DM (38,6%, 

p< 0,02) e FA (37,2%, p= 0,02), além da etiologia cardioembólica (51,2%, p< 0,001). 

A transformação hemorrágica sintomática associou-se à mortalidade intra-hospitalar, 

também (26,4%, p<0,001). 

Na regressão logística, a idade, diabetes mellitus, a pontuação na escala do NIH 

na admissão, ocorrência de oclusão proximal e THs associaram-se de forma 

independente ao óbito intra-hospitalar. (Tabela 8). 

 
Tabela 7 - Análise univariada de óbito intra-hospitalar. 
 Óbito intra-hospitalar  
 Não Sim p 

Sexo masculino % 411 (56,8) 84 (57,5) 0,88 
Idade, média ± DP 65,6 ± 13,2 71,1 ± 12,2 <0,001 
Tempo de internação, mediana ± IQR 7 [4-14] 11 [4-26] 0,004 
NIHSS, mediana ± IQR 13 [8-19] 20 [15-26] <0,001 
BAMFORD % 

TACS 
PACS 
POCS 
LACS 

 
275 (38,6) 
260 (36,5) 
87 (12,2) 
90 (12,6) 

 
81 (59,6) 
17 (12,5) 
5 (3,7) 

33 (24,3) 

<0,001 

Oclusão proximal % 266 (60,9) 82 (88,2) <0,001 
Sítio % 

ACI 
ACM1 
ACM2 

 
55 (12,6) 
110 (25,2) 
43 (9,9) 

 
19 (20,4) 
22 (23,6) 
11 (11,8) 

<0,001 
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 Óbito intra-hospitalar  
 Não Sim p 

ACA 
ACP1 
AV 
BASILAR 
TANDEM 
ACC 

2 (0,5) 
1 (0,2) 
3 (0,7) 
27 (6,2) 
24 (5,5) 
3 (0,7) 

0 
3 (3,2) 
3 (3,2) 
13 (14) 

11 (11,8) 
0 

Trombólise endovenosa % 639 (88,4) 121 (82,9) 0,07 
Trombólise intra-arterial % 16 (2,2) 3 (2) 1,0 
Tratamento endovascular % 190 (26,3) 60 (41,1) <0,001 
Angioplastia % 45 (6,2) 15 (10,3) 0,08 
TICI % 

0 
1 
2A 
2B 
2C 
3 
Recanalização com TPa 
Trombectomia hemodinâmica 

 
21 (10,8) 
3 (1,5) 
11 (5,7) 
61 (31,4) 
6 (3,1) 

76 (39,2) 
8 (4,1) 
8 (4,1) 

 
11 (18,6) 

0 
6 (10,2) 
17 (11,9) 
1 (1,7) 

22 (37,3) 
0 

2 (3,4) 

0,46 

Ictus - admissão (minutos), média ± DP 147 (101-203) 165 (112-207,7) 0,12 
Admissão - agulha (minutos), média ± DP 50 (34-68) 55 (41-78) 0,02 
Ictus - agulha (minutos), média ± DP 195 (150-246) 218 (103-255) 0,01 
Admissão - punção (minutos), média ± DP 122 (97,5-146,5) 126 (103-158) 0,43 
Ictus - punção (minutos), média ± DP 290 (216-375) 294 (235-495) 0,50 
PA sistólica (mmHg), média ± DP 151,5 (135-170,7) 160 (135-177) 0,39 
PA diastólica (mmHg), média ± DP 89 (76-100) 90 (79-100) 0,73 
Glicemia (mg/dL), média ± DP 119 (103-149) 137,5 (107-177) <0,001 
HAS % 565 (78,3) 125 (86,2) 0,03 
DM %  206 (28,5) 56 (38,6) 0,02 
Dislipidemia % 209 (28,9) 26 (17,8) 0,006 
AVC % 159 (22) 30 (20,7) 0,72 
Tabagismo % 206 (28,6) 30 (20,7) 0,05 
Fibrilação atrial % 178 (24,7) 54 (37,2) 0,002 
ICC % 123 (17) 37 (25,5) 0,02 
DAC % 88 (12,2) 24 (16,6) 0,15 
Chagas % 83 (12,9) 16 (17,2) 0,25 
Antiagregante % 194 (28,4) 45 (35,2) 0,15 
Anticoagulante % 41 (6) 12 (9,4) 0,33 
Estatina % 138 (20,2) 32 (25,2) 0,21 
Ictus intra-hospitalar % 28 (3,9) 8 (5,5) 0,38 
Ictus determinado % 568 (82) 97 (74) 0,03 
Etiologia %   <0,001 
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 Óbito intra-hospitalar  
 Não Sim p 

Ateromatose de grandes vasos 
Cardioembolia 
Doenca de pequenos vasos 
Outros 
Indeterminado 
Stroke mimics 

79 (18,8) 
168 (40,1) 

25 (6) 
23 (5,5) 

101 (24,1) 
23 (5,5) 

9 (10,7) 
43 (51,2) 

0 
1 (1,2) 

31 (36,9) 
0 

TH sintomática % 15 (2,1) 37 (26,4) <0,001 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Tabela 8 - Análise multivariada de preditores de óbito intra-hospitalar. 
 OR (IC 95%) P 

Idade 1,06 (1,03 – 1,1) 0,01 
NIHSS 1,14 (1,080 - 1,20) <0,01 
Oclusão proximal 3,21 (1,26 – 8,15) 0,01 
THs 15,1 (4,51 – 50,8) <0,01 
DM 4,58 (2,11 – 9,92) <0,01 

Variáveis inseridas: idade, tempo de internação, NIHSS, oclusão proximal, trombólise EV, 
tratamento endovascular, admissão-agulha, ictus-agulha, HAS, dislipidemia, tabagismo,  
FA, ICC, DM, craniectomia, TH sintomática. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.3.3. Desfecho funcional 
 

Considerou-se mRs 0-2 como um bom desfecho funcional. As variáveis 

relacionadas constam na Tabela 9. Paciente com maior independência funcional 

tiveram menor tempo de internação. 

Na análise univariada, se associaram a uma maior independência funcional uma 

menor pontuação na escala NIHSS na admissão, menor glicemia na admissão 

(120mg/dL ±102,5-151,5mg/dL; p= 0,04), admissão hospitalar mais precoce quando 

comparada ao grupo de pior desfecho, com média de 142,5 minutos [IQR 93-190] (p= 

0,004), intervalo ictus-agulha com média de 185 minutos [IQR 138-240] (p= 0,001), 

além do ictus-punção com média de 265 minutos [IQR: 180-345] (p= 0,01). 

Hipertensão arterial, uso de anticoagulante, craniectomia descompressiva e TH 

sintomática mostraram-se como fatores de pior evolução, com mRs 3-6. Idade (OR 

0,93, IC: 0,87-0,96, p= 0,03), NIHSS (OR 0,86, IC: 0,75-0,98, p= 0,02), tempo ictus-

punção (OR 0,99, IC: 0,98-0,99, pp= 0,01) foram identificados na regressão logística 

como variáveis preditoras independentes de bom desfecho funcional (Tabela 10). 
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Tabela 9 - Análise univariada de bom desfecho funcional (mRs 0-2) 
 Rankin 3-6 Rankin 0-2 P 

Sexo masculino % 240 (57,4) 156 (55,9) 0,69 
Idade, média ± DP 68,3 ± 12,9 64 ± 12,8 <0,001 
Tempo de internação, mediana ± IQR 12 [6-23] 5 [3-8] <0,001 
NIHSS, mediana ± IQR 18 [12-23] 10 [6-15] <0,001 
BAMFORD % 

TACS 
PACS 
POCS 
LACS 

 
215 (53,1) 
103 (25,4) 
26 (6,4) 
61 (15,1) 

 
73 (26,4) 
110 (39,7) 
50 (18,1) 
44 (15,9) 

< 0,01 

Oclusão proximal 204 (76,4) 89 (48,9) <0,001 
Sítio de oclusão % 

ACI 
ACM1 
ACM2 
ACA 
ACP1 
AV 
BASILAR 
TANDEM 
ACC 

 
48 (18) 

69 (25,8) 
29 (10,9) 
2 (0,7) 
3 (1,1) 
4 (1,5) 
26 (9,7) 
24 (9) 
1 (0,4) 

 
14 (7,7) 
41 (22,7) 
17 (9,4) 

0 (0) 
1 (0,6) 
1 (0,6) 
10 (5,5) 
3 (1,7) 
2 (1,1) 

<0,001 

Trombólise endovenosa % 345 (82,5) 262 (93,9) <0,001 
Tratamento endovascular % 152 (36,4) 57 (20,4) <0,01 
Trombólise intra-arterial % 11 (2,6) 3 (0,7) 0,15 
Angioplastia % 33 (8,1) 14 (5) 0,14 
TICI 

0 
1 
2A 
2B 
2C 
3 
Recanalização com TPa 
Trombectomia hemodinâmica 

 
24 (16) 
3 (2) 

14 (9,3) 
47 (31,3) 

3 (2) 
53 (35,3) 
2 (1,3) 
4 (2,7) 

 
3 (4,9) 

0 
2 (3,3) 

20 (32,8) 
3 (4,9) 

27 (44,3) 
4 (6,6) 
2 (3,3) 

0,04 
 

Ictus - admissão (minutos), média ± DP 160 (112-208,7) 142,5 (93-190) 0,004 
Admissão - agulha (minutos), média ± DP 52 (38-70) 47 (32-65) 0,02 
Ictus - agulha (minutos), média ± DP 212,5 (164-251) 185 (138-240) 0,001 
Admissão - punção (minutos), média ± DP 125 (102-156,7) 128,5 (95,5-143,5) 0,55 
Ictus - punção (minutos), média ± DP 315 (240-439,7) 265 (180-345) 0,01 
PA sistólica (mmHg), média ± DP 155,5 (135-174) 150,5 (132-170) 0,58 
PA diastólica (mmHg), média ± DP 89 (76-100) 90 (79-100) 0,60 
Glicemia (mg/dL), média ± DP 126 (107-160,7) 120 (102,5-151,5) 0,04 
HAS % 348 (83,5) 208 (74,6) 0,004 
DM % 132 (31,7) 86 (30,8) 0,82 
Dislipidemia % 106 (25,3) 87 (31,2) 0,09 
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 Rankin 3-6 Rankin 0-2 P 
AVC % 98 (23,5) 51 (18,3) 0,10 
Tabagismo % 107 (25,7) 79 (28,3) 0,45 
Fibrilação atrial % 123 (29,5) 69 (24,7) 0,17 
ICC % 79 (18,9) 46 (16,5) 0,41 
DAC % 56 (13,4) 37 (13,3) 0,95 
Chagas % 47 (14,1) 29 (11,5) 0,35 
Antiagregante % 124 (32,2) 74 (27,6) 0,43 
Anticoagulante % 29 (7,5) 13 (4,8) 0,04 
Estatina % 90 (23,3) 57 (21,3) 0,53 
Etiologia % 

Ateromatose de grandes vasos 
Cardioembolia 
Doenca de pequenos vasos 
Outros 
Indeterminado 
Stroke mimics 

 
46 (18,8) 
111 (45,3) 

9 (3,7) 
9 (3,7) 

63 (25,7) 
7 (2,9) 

 
33 (17,2) 
71 (37) 
15 (7,8) 
11 (5,7) 
50 (26) 
12 (6,2) 

 
 
 

0,10 

Craniectomia % 40 (9,6) 1 (0,4) <0,001 
Ictus intra-hospitalar % 17 (4,1) 15 (5,4) 0,42 
Ictus determinado % 303 (77,7) 223 (82) 0,18 
TH sintomática % 48 (11,7) 1 (0,4) <0,001 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Tabela 10 - Análise multivariada de preditores de bom desfecho funcional. 
 OR (IC 95%) P 

Idade 0,93 (0,87 – 0,96) 0,03 
NIHSS 0,86 (0,75 – 0,98) 0,02 
Ictus-punção 0,99 (0,98 – 0,99) 0,01 
Tempo de internação 0,81 (0,7 – 0,93) 0,004 
Variáveis inseridas: idade, NIHSS, recanalização, ictus-admissão, admissão-agulha,  
ictus-punção, glicemia, dislipidemia, craniectomia, transformação hemorrágica sintomática, 
tempo de internação. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Gráfico 5 – Distribuição dos escores da escala de Rankin modificada. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

  



59 

 

5. DISCUSSÃO 
 

Até o ano de 2019, a UE-HC-FMRP-USP era o único hospital público de 

referência para tratamento de AVC agudo, entre os 26 municípios da Diretoria 

Regional de Saúde (DRS) XIII. 

Desde a primeira trombólise, ocorrida em 2001, até os dias atuais, tanto as 

possibilidades terapêuticas para o AVCi agudo e seu manejo quanto a própria 

instituição sofreram mudanças significativas, em termos de recursos humanos, como 

a presença de um neurologista vascular em tempo integral, e de espaço físico, a 

exemplo da inauguração da Unidade de AVC em outubro de 2016. 

 

5.1 Casuística 
 

Em consonância com a literatura médica, a maior proporção de pacientes foi do 

sexo masculino e encontrava-se na sexta década de vida. Os fatores de risco 

cardiovascular como DM, dislipidemia e tabagismo mostraram-se prevalentes, 

contudo, destaca-se a altíssima frequência de hipertensão arterial, quase 80%, muito 

maior que o observado no estudo INTERSTROKE (O’DONNELL et al, 2010). 

Também, à admissão dos pacientes, as médias pressóricas foram maiores quando 

comparadas com estudos como o SITS-MOST (AHMED et al, 2010). 

Dados da cidade de Joinville, cidade de médio porte e com Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) similares ao de Ribeirão Preto, mostram resultados 

próximos ao da presente pesquisa quanto às comorbidades apresentadas pelos 

pacientes submetidos à trombólise (MORO et al, 2013). 

A fibrilação atrial, também, mostrou-se prevalente, na proporção de um quarto 

dos pacientes. Essa condição ocorre entre 15 a 48% dos pacientes com AVCi e pode 

ser subestimada, considerando-se a dificuldade em detectar eventos intermitentes de 

FA (FRIBERG et al, 2014). Até 2018, não era possível a realização de holter ainda 

durante a internação hospitalar na UE-HC, sendo o exame, geralmente, realizado de 

forma ambulatorial; logo, é possível que esse número seja ainda maior. 

Além de comorbidades frequentes, os pacientes apresentaram-se com quadro 

clínico grave, em sua maioria com sintomas de circulação anterior e oclusão proximal. 

Considerando o pouco conhecimento da população sobre os sinais e sintomas de 

AVC no Brasil (PONTES NETO et al, 2008), é provável que haja um viés de seleção 
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dos pacientes, pois quadros mais leves podem chegar mais tardiamente ao hospital 

(e, assim, serem excluídos do tratamento), ou nem isso. Outro fator é a superlotação 

frequente das unidades de emergências, como a UE-HC, onde, por vezes, não há 

leitos suficientes para receber e/ou tratar os pacientes. 

Avalia-se o atraso para a admissão hospitalar como reflexo da distância das 

cidades em torno de Ribeirão Preto, visto que algumas estão distantes até 90km, além 

da procura por atendimento em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), atrasando 

substancialmente o encaminhamento a EU (ALVES, 2017). Em média, o tempo entre 

o início dos sintomas e a entrada na unidade de emergência foi de duas horas e meia, 

demasiadamente maior quando comparado com dados de outros serviços, onde este 

intervalo é cerca de 77 minutos (CABRAL et al, 2016b).  

Todavia, ressalta-se que durante toda a série histórica, o tempo médio entre a 

admissão hospitalar e o início do tratamento trombolítico manteve-se inferior a 60 

minutos, conforme preconizado pelas sociedades médicas de AVC. Isso demonstra 

uma melhoria na organização do serviço nos últimos anos, posto que este tempo era 

superior a uma hora e houve uma redução de 13 minutos no mesmo. 

Outro ponto positivo é a taxa de recanalização satisfatória nos pacientes 

submetidos à trombectomia mecânica, similar a de grandes estudos como ESCAPE 

(72,4%) e REVASCAT (65%) e dados nacionais como o do JOINVASC (CABRAL et 

al 2016b) e do RESILIENT (82%). 

 

5.2 Transformação hemorrágica 
 

Uma das complicações mais temidas no tratamento com trombolítico no AVC 

isquêmico é a hemorragia intracraniana sintomática. A taxa deste evento adverso 

tanto para todas as terapias quanto para trombólise isolada foi semelhante àquelas 

reportadas nos estudos SITS-MOST e NINDS e em séries de casos brasileiras 

(MARTINS et al, 2006; TOSTA et al, 2014; CABRAL et al, 2016b). 

Em revisão sistémica e meta-análise de 55 estudos, idade, AVC grave, glicemia 

elevada, HAS, ICC, insuficiência renal, diabetes mellitus, FA, DAC, uso prévio de 

antiagregante plaquetário, microangiopatia e hipodensidade na TC associaram-se ao 

maior risco de THs (WHITELEY et al, 2012). 

A escala NIHSS é um dos mais robustos quanto à chance de sangramento 

intracraniano (EMBERSON et al, 2014). No presente estudo, a severidade do AVC, 
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identificada por NIHSS elevado e síndrome clínica ou oclusão proximal mostram-se 

como fatores de risco independentes para THs.  

No caso do tratamento endovascular, contudo, é necessária cautela nesta 

análise, uma vez que, deve-se considerar que os pacientes encaminhados para esta 

modalidade de tratamento são geralmente mais graves, o que pode levar a um viés 

de seleção, sendo a gravidade inicial um fator de confusão. Yaghi e colaboradores 

(2017) afirmam que muitos fatores relacionados a THs estão interligados, limitando a 

avaliação quanto a fator de risco independente. 

 

5.3 Óbito intra-hospitalar 
 

Em geral, há poucos estudos contendo dados sobre mortalidade intra-hospitalar 

de pacientes com AVC, sendo a maioria com avaliação de óbito em 30 ou 90 dias. Os 

resultados do presente trabalho condizem com os da cidade de Fortaleza 

(CARVALHO et al, 2011) e em um hospital universitário na cidade de São Paulo 

(ROCHA et al, 2013).  

O perfil dos pacientes que foram a óbito reúne características pré-morbidas 

como HAS, DM, dislipidemia e FA, além de quadros mais graves com NIHSS e 

oclusão proximal. Neste sentido, é difícil afirmar se as comorbidades levaram à 

ocorrência de um AVC mais grave que, por sua vez, evoluiu com desfecho 

desfavorável ou se a presença de comorbidades contribuiu para o óbito, uma vez que 

não se avaliou a causa do óbito. 

Os fatores preditores de óbito obtidos nesta pesquisa aproximam-se com os da 

literatura como o PREMISE Score (GATTRINGER et al, 2019), iScore (SAPOSNIK et 

al, 2011) e PLAN Score (O`DONNELL et al, 2012). 

 

5.4 Incapacidade funcional  
 

Como esperado, pacientes com menor NIHSS tiveram uma evolução mais 

favorável. Ainda que a gravidade do AVC não deva impedir o seu tratamento, as 

chances de bom desfecho funcional são menores (SAPOSNIK et al, 2012). 

Um menor nível glicêmico à admissão, também, teve associação positiva com 

mRs 0-2, muito possivelmente porque hiperglicemia, na amostra, foi correlacionada a 

maior taxa de THs e de óbito intra-hospitalar. 
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Um menor tempo de tratamento teve impacto no desfecho funcional, conforme 

evidências anteriores que mostram razão de chance de evolução sem incapacidade 

de 2,55 entre 0-90 minutos (IC: 1,44 a 4,52), 1,64 entre 91-180 minutos (IC: 1,12 a 

2,4), 1,34 entre 181-270 minutos (IC: 1,06 a 1,58) e 1,22 (IC: 0,92 a 1,61) entre 271-

360 minutos de intervalo entre o início dos sintomas e a trombólise (LEES et al, 2010).  

Idade e NIHSS, à semelhança de óbito, apresentam-se como preditores 

independentes de bom desfecho funcional, também condizentes com a literatura. 

 

5.5 Considerações sobre o estudo 
 

O presente trabalho traz a maior casuística de pacientes tratados com trombólise 

e/ou trombectomia no Brasil, ao longo de uma série histórica, desde o primeiro 

paciente em 2001, com casos modestos nos anos seguintes até a rotina diária de 

terapia com uma média de um caso a cada dois dias. 

O longo tempo de avaliação, além da necessidade de consulta aos prontuários 

físicos com transição para prontuário digital cursaram com a perda de muitas 

informações, a exemplo dos sinais vitais e NIHSS; também, dificultaram o acesso à 

etiologia do AVC nos primeiros anos da série. Uma outra crítica é não trazer uma 

correlação entre examinadores quanto à avaliação de neuroimagem e transformação 

hemorrágica. 

Os resultados aqui exibidos são o retrato de um único centro e devem estimular 

os demais hospitais a, também, divulgarem seus dados e corroborarem taxas de bom 

desfecho funcional e impacto na sobrevida. É possível que no futuro, onde o 

tratamento para o AVC seja mais democrático, os dados atuais sirvam para 

comparação. 

 

 

 

 

  



63 

 

6. CONCLUSÕES 
 

 O perfil dos pacientes com AVC isquêmico agudo, admitidos em um Hospital 

Universitário, público, do interior de São Paulo, é de uma população 

predominantemente do sexo masculino, com faixa etária média de 60 anos, com 

diversas comorbidades, admitidos com média de 2,5 horas do início dos sintomas, 

com níveis pressóricos e glicêmicos frequentemente elevados, além de sintomas 

graves de AVC e elevada taxa de oclusão proximal. Neste contexto, a terapia de 

reperfusão foi realizada com segurança com uma taxa de transformação hemorrágica 

sintomática de 5,9%, dentro do reportado na literatura. 

Dentre os pacientes tratados com terapia de reperfusão, os fatores preditores de 

bom desfecho funcional (mRs 0-2) foram idade e pontuação na escala NIHSS; para 

óbito intra-hospitalar, além de idade e NIHSS, diabetes mellitus, presença de oclusão 

proximal e transformação hemorrágica sintomática. Ainda neste contexto, os 

principais preditores de transformação hemorrágica sintomática foram NIHSS na 

admissão, presença de oclusão arterial proximal e glicemia na admissão.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Escala mTICI (Modified Treatment In Cerebral Infarction), Zaydat et 
al, 2013. 
 

Grau Descrição  

0 Sem perfusão  

1 
Perfusão anterógrada após a oclusão inicial, mas enchimento de ramo distal 
limitado com reperfusão distal ou letnificada 

2 

a: Reperfusão anterógrada de menos da metade do território isquêmico da 
artéria alvo previamente ocluído 
b: Reperfusão anterógrada de mais da metade do território isquêmico da 
artéria alvo previamente ocluído 

3 
Reperfusão anterógrada completa do território isquêmico da artéria alvo 
previamente ocluída, com ausência de oclusão visualizada em todos os 
ramos distais 
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ANEXO B - Escala de Rankin modificada (mRs), van Swieten et al, 1988. 
 

0 - Sem sintomas 

1 - Sem incapacidade significativa. É capaz de realizar as atividades habituais, apesar dos 
sintomas. 

2 - Leve incapacidade. É capaz de cuidar de si sem assistência, porém incapaz de realizar 
todas as atividades prévias. 

3 - Incapacidade moderada. Requer alguma ajuda, mas é capaz de caminhar sem auxílio. 

4 - Incapacidade moderada a severa. Incapaz de atender às próprias necessidades 
fisiológicas sem ajuda e de caminhar sem assistência. 

5 - Incapacidade grave. Incontinente e acamado, requer cuidados e atenção constantes de 
enfermagem. 

6 - Óbito. 
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ANEXO C - Classificação TOAST, Adams Jr. et al, 1993. 
 

1 – Aterosclerose de grandes artérias  
- Estenose >50% ou oclusão de grandes artérias ou ramos corticais (evidenciado por 

Doppler ou angiografia), presumidamente por aterosclerose. 
- Sintomas clínicos incluem os de envolvimento cerebral cortical ou de tronco cerebral 

ou lesão cerebelar. História de sintomas claudicantes no mesmo território vascular, sopro 
carotídeo ou pulsos diminuídos auxiliam o diagnóstico. Outros exames devem excluir 
fontes potenciais de cardioembolia. 

- Infartos >1,5cm na TC ou RNM. 

2 – Cardioembolismo  
- Oclusão arterial presumidamente secundária a um êmbolo proveniente do coração. As 

fontes emboligênicas podem ser de alto* ou médio risco**. Pelo menos uma fonte de 
êmbolo cardíaco deve ser identificada para o diagnóstico. 

- Sintomas clínicos incluem os de envolvimento cerebral cortical ou de tronco cerebral 
ou lesão cerebelar. Evidência de um AIT ou AVC em mais de um território vascular ou 
embolia sistêmica corroboram o diagnóstico. Potenciais causas de trombose ou embolia de 
doença de grandes vasos devem ser excluídas. 

 
* Alto risco: prótese valvar mecânica, estenose mitral com FA, FA (não isolada), trombo no AE ou no 

apêndice atrial, doença do nó sinusal, IAM recente (<4 semanas), trombo no VE, cardiomiopatia dilatada, 
acinesia de segmento do VE, mixoma atrial, endocardite infecciosa; 

* Médio risco: prolapso da valva mitral, calcificação do anel mitral, estenose mitral sem FA, turbulência 
no átrio esquerdo (smoke), aneurisma de septo atrial, forame oval patente, flutter atrial, FA isolada, prótese 
valvar biológica, endocardite asséptica, insuficiência cardíaca congestiva, segmento hipocinético do VE, IAM 
>4 semanas e <6 meses. 

3 – Oclusão de pequenas artérias (lacunas) 
- Apresentação de síndrome lacunar (sem sintoma cortical). A presença de DM ou HAS 

corrobora o diagnóstico. 
- A TC/RNM deve ser normal ou demonstrar a presença de lesão <1,5cm no tronco 

cerebral ou na região subcortical. 

4 – Infartos por outras etiologias  
- Incluem causas raras de AVC como vasculopatia não-aterosclerótica, estados de 

hipercoagulabilidade ou doenças hematológicas. Causas de cardioembolia e aterosclerose 
de grandes vasos precisam ser excluídas e exames complementares (laboratoriais, 
arteriografia, etc.) devem demonstrar condições não usuais de AVC. 

- TC ou RNM apresentam sinais de isquemia, independentemente da localização ou do 
tamanho da lesão. 

5 – Infartos de origem indeterminada  
- Pacientes com duas ou mais condições potenciais como causa para AVC ou 

investigação inclusiva, apesar de avaliação extensa. 
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ANEXO D - Aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 
HC-FMRP-USP. 
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