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“Assim como três pontos definem um plano, 

três coisas principais determinam o sucesso profissional de uma pessoa: 
A competência, aí incluída a inteligência e o conhecimento da profissão; a 

organização, para dispender menos energia e evitar os retrabalhos; e a 
determinação, sem a qual não se chega a lugar nenhum.” 

Rapadura é doce, mas não é mole não. OPJ, 2018. 



 

RESUMO 

 

Beckhauser, MT. Avaliação de pacientes submetidos à trombectomia mecânica 

com janela estendida para o tratamento de acidente vascular cerebral isquêmico 

por oclusão arterial proximal de circulação anterior em um hospital público 

brasileiro. 2020. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Introdução: A trombectomia mecânica (TM) é tratamento padrão para o acidente 

vascular (AVC) isquêmico agudo causado pela oclusão de grandes vasos da 

circulação anterior em até 6 horas do início dos sintomas e pode ser realizada com 

uma janela estendida de até 24 horas em pacientes selecionados. No entanto, os 

resultados da TM com janela estendida são desconhecidos nos países em 

desenvolvimento. Objetivo: Explorar a segurança e eficácia da TM para AVC 

isquêmico realizada além de 6 horas do início dos sintomas em um hospital público 

brasileiro. Métodos: Revisamos dados de pacientes com AVC isquêmico tratados 

com TM além de 6 horas do início dos sintomas, de 2015 a 2018 em um hospital 

público brasileiro. Os pacientes apresentavam uma oclusão da artéria carótida interna 

intracraniana e/ou segmento proximal da artéria cerebral média. A TC Perfusão foi 

avaliada usando o software RAPID®. Avaliamos a escala modificada de Rankin (emR) 

e mortalidade em 90 dias, e taxa de transformação hemorrágica (TH) sintomática. 

Resultados: Cinquenta e quatro pacientes foram incluídos, com idade média de 65.6 

± 16.1 anos, 55.6% eram do sexo masculino, e o escore NIHSS mediano na 

apresentação foi 17. Recanalização bem sucedida (TICI 2b a 3) foi obtida em 92.6% 

dos pacientes e a taxa de transformação hemorrágica (TH) sintomática foi de 11.1%. 

No geral, 34% dos pacientes tiveram um bom resultado (emR ≤2) em 90 dias e a taxa 

de mortalidade foi de 20.3%. Conclusão: Nosso estudo, a primeira série de TM para 

AVC isquêmico tratado com janela estendida relatada na América Latina, mostra que 

a TM pode ser realizada com segurança e levar a resultados funcionais adequados 

neste contexto. Novos estudos devem explorar as barreiras para uma ampla 

implementação de TM para AVC isquêmico na América Latina. 

 

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral. Trombectomia mecânica. Terapia 

trombolítica. 



 

ABSTRACT 

 

Beckhauser, MT. Evaluation of patients undergoing to mechanical thrombectomy 

with extended window for acute ischemic stroke treatment caused by large 

vessel occlusion of the anterior circulation in a Brazilian public hospital. 2020. 

Thesis (Master) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Background: Mechanical thrombectomy (MT) is the standard of care for acute 

ischemic stroke (AIS) caused by large vessel occlusion of the anterior circulation within 

6 hours of symptoms onset and can be performed with an extended window up to 24 

hours in selected patients. Nevertheless, the outcomes of MT with extended window 

are unknown in developing countries. Objective: Explore the safety and efficacy of MT 

for AIS performed beyond 6 hours from symptoms onset in a Brazilian public hospital. 

Methods: We reviewed data from AIS patients treated with MT beyond 6 hours of 

stroke onset, from 2015 to 2018 in a Brazilian public hospital. Patients had an occlusion 

of the intracranial internal carotid artery and/or proximal segment of the middle cerebral 

artery. CT Perfusion mismatch was evaluated using the RAPID® software. We 

evaluated the modified Rankin scale (mRS) and mortality at 90 days, and rate of 

symptomatic intracranial hemorrhage (sICH). Results: Fifty-four patients were 

included, with a mean age of 65.6 ± 16.1 years, 55.6% were male, and the median 

NIHSS score at presentation was 17. Successful recanalization (TICI 2b to 3) was 

obtained in 92.6% of patients and sICH rate was 11.1%. Overall, 34% of the patients 

had a good outcome (mRS ≤2) at 90 days and the mortality rate was 20.3%. 

Conclusion: Our study, the first series of MT for AIS treated with extended window 

reported in Latin America, shows that MT can be performed with safety and lead to 

adequate functional outcomes in this context. Further studies should explore the 

barriers to broad implementation of MT for AIS in Latin America.   

 

Key Words: Stroke. Mechanical thrombectomy. Thrombolytic therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O acidente vascular cerebral (AVC) é um problema de saúde mundial, 

configurando como uma das maiores causas de incapacidade e óbito do adulto em 

todo o mundo (HANKEY, 2017). O envelhecimento da população e fatores de risco 

acumulados contribuem expressivamente para o aumento do risco de AVC ao longo 

da vida. As doenças vasculares cerebrais possuem relevante impacto clínico, 

econômico e social, desde sua fase aguda até fases crônicas, resultando em 

incapacidades físicas, cognitivas e demências (ATTWELL et al., 2010; HANKEY, 

2017; VIRANI et al, 2020). 

No ano de 2015 o AVC foi responsável por 6.4 milhões de óbitos, 

representando 11.8% do total de mortes em todo o mundo, fazendo desta doença a 

segunda principal causa global de morte (KATAN; LUFT, 2018). Em 2017, em média, 

a cada 3 minutos e meio ocorreu uma morte por AVC (VIRANI et al., 2020). 

No Brasil, o AVC também é a segunda causa de morte, sendo considerada a 

principal causa de incapacidade funcional no nosso território (DE CARVALHO et al., 

2011; MARTINS et al., 2013; PONTES-NETO et al., 2008). Dados nacionais de 2017 

evidenciam que a taxa de mortalidade por AVC foi de 56.6 a cada 100 mil habitantes, 

e quando consideramos o AVC isquêmico, a taxa é de 22.6 a cada mil habitantes 

(MORAES DE OLIVEIRA et al., 2020). No nosso país não há uma avaliação precisa 

sobre a incidência do AVC, visto que existem poucos e limitados estudos prospectivos, 

muitas vezes realizados em um único hospital ou em uma única cidade, assim 

inseridos em diferentes contextos socioeconômicos. 

 

1.1 O acidente vascular cerebral isquêmico 

 

O AVC isquêmico é definido como um episódio agudo de disfunção focal do 

encéfalo em decorrência de uma interrupção do fluxo arterial territorial, que quando 

persistente leva perda de função do território envolvido. É necessário evidenciar lesão 

encefálica através de exames de neuroimagem como tomografia computadorizada 

(TC) de encéfalo, ressonância nuclear magnética (RNM) de encéfalo, ou autópsia. 

Aproximadamente 80% dos AVCs são de origem isquêmica (ATTWELL et al., 2010; 

BOEHME; ESENWA; ELKIND, 2017; HANKEY, 2017). 
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O AVC isquêmico produz uma redução severa do fluxo sanguíneo territorial 

cerebral, levando a complexas interações multicelulares com participação ativa de 

diferentes componentes da barreira hematoencefálica, células da glia, infiltração de 

células imunes e morte neuronal. As alterações hemodinâmicas cerebrais possuem 

característica individuais a cada paciente. Com o fluxo sanguíneo interrompido, a 

morte celular de neurônios mais sensíveis ocorre em minutos. Este é o núcleo do 

infarto ou core isquêmico, e o tecido sofre lesões irreversíveis rapidamente. No 

entanto, as células em zonas periféricas são sustentadas por circulação colateral, 

sendo submetidas a redução da oferta de oxigênio e glicose com disfunção, mas ainda 

sem morte tecidual. Esta área é denominada penumbra (figura 1), sendo que as 

terapias de recanalização objetivam reverter injúria neste território (figura 2) 

(ATTWELL et al., 2010; BOEHME; ESENWA; ELKIND, 2017; GONZÁLEZ, 2006; 

HANKEY, 2017). 

 
Figura 1     Figura 2 

  

Figura 1 - A penumbra isquêmica (Fonte: Adaptada de Gonzáles, 2006), Figura 2 - Objetivo das 

terapias de recanalização arterial: evitar a isquemia reversível na região de penumbra, que está 

metabolicamente ativa e não irreversivelmente danificada (Fonte: Adaptado de StrokeForum). 

 

O AVC isquêmico se apresenta clinicamente com o surgimento súbito de um 

déficit neurológico focal, e sua apresentação dependente do território vascular 

envolvido. O espectro de apresentações clínicas é extenso, entre as principais 

apresentações destacamos (BOEHME et al, 2017; HANKEY, 2017): 

a) Fraqueza e/ou alteração sensitiva súbita unilateral; 

b) Dificuldade ou impossibilidade súbita para falar, expressar ou compreender; 

c) Perda visual súbita uni ou binocular; 

d) Perda súbita do equilíbrio ou incoordenação; 

e) Rebaixamento súbito do nível de consciência; 

f) Vertigem intensa. 
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Em relação aos fatores de risco para o AVC isquêmico, estudos classificam 

como modificáveis e não-modificáveis, conforme descrito na tabela 1 (BOEHME; 

ESENWA; ELKIND, 2017; HANKEY, 2017; VIRANI et al., 2020): 

 
             Tabela 1 - Principais fatores de risco modificáveis e não-modificáveis do AVC isquêmico; 

Fatores de risco não-
modificáveis 

Fatores de risco modificáveis 

Idade Hipertensão Arterial Sistêmica 

Raça/Etnia Diabete mellitus 

Sexo Dislipidemia 

Genética/História Familiar Tabagismo 

 Sobrepeso/Obesidade 

 Alcoolismo 

 Doenças Cardiovasculares 

 Sedentarismo 

 Fatores dietéticos 

 Síndrome da apneia obstrutiva do sono 

             Fonte: BOEHME; ESENWA; ELKIND, 2017; HANKEY, 2017; VIRANI et al., 2020. 

 

1.2 Terapias de recanalização arterial 

 

O expressivo e constante avanço do conhecimento científico do tratamento do 

AVC isquêmico fez com que esta doença se tornasse uma das emergências médicas 

com melhor efetividade de tratamento, reduzindo expressivamente a mortalidade e 

incapacidade no mundo. 

Atualmente, o AVC isquêmico possui tratamento de fase aguda embasado por 

evidências científicas robustas de nível 1A, através do uso do ativador de 

plasminogênio tecidual recombinante intravenoso (rTPA-IV) dentro das primeiras 4.5 

horas do início dos sintomas, internação em unidade de AVC e trombectomia 

mecânica (TM) em pacientes selecionados (POWERS et al., 2019). 

 

1.2.1 Trombólise endovenosa 

 

A primeira estratégia para recanalização de um vaso cerebral obstruído por 

trombo foi através do uso de trombolíticos. Os primeiros relatos surgiram em meados 

de 1958, e até 1995 não havia evidências robustas na efetividade e segurança em 

seu uso (FITCH; SUSSMAN, 1961). 

Porém o tratamento do AVC isquêmico sofreu uma verdadeira revolução em 

1995 com a publicação na revista The New England Journal of Medicine (NEJM) de 

um estudo realizado pelo National Institute of Neurological Diseases and Stroke 



19 
 

(NINDS), deixando de ser uma doença sem perspectiva de tratamento para uma 

emergência com uma das janelas de tempo terapêutica mais estreitas da prática 

médica (NINDS, 1995). Este estudo tornou-se um marco na história do tratamento do 

AVC isquêmico agudo, comprovando-se a eficácia do uso do rTPA-IV quando 

comparado com placebo em pacientes com até 3 horas do início dos sintomas, com 

redução na incapacidade funcional no grupo que recebeu tratamento. Esses 

resultados levaram o Food and Drug Administration (FDA) a aprovar em 1996 o 

tratamento trombolítico para AVC isquêmico com até 3 horas do início dos sintomas, 

e a partir de então houve a necessidade de restruturação dos serviços de emergência 

no mundo. 

Vários estudos com o uso do rTPA-IV continuaram ocorrendo no mundo 

(CLARK et al., 1999; DAVIS et al., 2008; HACKE, 1995). Destaca-se o European 

Cooperative Acute Stroke Study III (ECASS-III), publicado em 2008, que mostrou 

efetividade no tratamento do AVC isquêmico com melhora de desfechos funcionais 

quando pacientes foram tratados até 4.5 horas do início dos sintomas, fazendo com 

que a janela de tratamento fosse então estendida (HACKE et al., 2008). 

Metanálises subsequentes confirmaram a eficácia do tratamento trombolítico 

para AVC isquêmico com rTPA-IV até 4.5 horas do início dos sintomas, com um 

número necessário para tratar (NNT) tempo-dependente: NNT de 4.5 em até 90 

minutos e NNT de 9 entre 90 e 180 minutos (LANSBERG; BLUHMKI; THIJS, 2009; 

LEES et al., 2010). 

O estudo Efficacy and Safety of MRI-Based Thrombolysis in Wake-Up Stroke 

(WAKE-UP), publicado em 2018, randomizou pacientes com AVC isquêmico para 

receber rTPA-IV ou placebo, que acordaram com sintomas (ou horário de início 

indeterminado) e que tinham tempo de descoberta dos sintomas < 4.5 horas, através 

de mismatch entre as sequências de difusão (DWI) e fluid attenuated inversion 

recovery (FLAIR) da RNM. Este estudo mostrou redução da incapacidade no grupo 

que recebeu rTPA-IV selecionados pelo mismatch DWI-FLAIR (THOMALLA et al., 

2018). A indicação de trombólise em pacientes com o perfil do estudo WAKE-UP tem 

grau de evidência IIA conforme a última diretriz publicada pela American Heart 

Association/American Stroke Association (AHA/ASA) (POWERS et al., 2019). 

Em 2019 foi publicado o estudo Extending the Time for Thrombolysis in 

Emergency Neurological Deficits  (EXTEND), que demonstrou através do uso de 

neuroimagem avançada que o uso de rTPA-IV entre 4.5 a 9 horas após o início dos 
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sintomas de AVC isquêmico resultou em melhor desfecho funcional comparando com 

placebo (MA et al., 2019). 

Mesmo com robustas evidências científicas da eficácia do tratamento com 

rTPA-IV para AVC isquêmico, no Brasil apenas em 2001 a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o medicamento, e somente em 2012 começou 

a ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais credenciados para 

o tratamento do AVC. Ainda assim, a população brasileira tem acesso limitado a 

centros de referência em AVC, e estima-se que menos de 2% da população tenha 

acesso a esse tratamento (MARTINS et al., 2013).  

Na tabela 2 contemplamos as principais indicações do rTPA-IV para o 

tratamento do AVC isquêmico, e na tabela 3 as contraindicações. 

 

Tabela 2 - Critérios de indicação para terapia trombolítica com rTPA-IV para tratamento do AVC 
isquêmico. 

Critérios de inclusão 

Diagnóstico de AVC isquêmico com déficit neurológico mensurável 

Início dos sintomas ≤ 4,5h  

Exame de imagem sem evidência de hemorragia 

Idade ≥ 18 anos 

Fonte: PONTES-NETO et al., 2017; POWERS et al., 2019. 
 
Tabela 3 - Critérios de contraindicação para terapia trombolítica com rTPA-IV. 

Critérios de exclusão 

Uso de anticoagulantes orais com TP >15s ou INR > 1,7 ou uso de anticoagulante oral direto 
(DOAC) nas últimas 48 horas 

Coagulopatia com INR > 1,7, TTPA >40s ou plaquetas < 100.000/mm3 

Uso de heparina nas últimas 48 horas com TTPA elevado ou heparina de baixo peso em dose 
plena nas últimas 24 horas 

AVC isquêmico ou traumatismo crânio-encefálico grave nos últimos 3 meses 

Histórico de hemorragia intracraniana, neoplasia intra-axial, aneurisma cerebral* ou 
malformações arteriovenosas 

Hipodensidade extensa no território da artéria cerebral média 

Hipertensão arterial grave refratária ao tratamento (sistólica ≥185 mmHg ou diastólica ≥110 
mmHg, em 3 ocasiões com 10 minutos de intervalo) 

Cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo ou trauma extracraniano grave nos últimos 
14 dias 

Cirurgia intracraniana ou espinhal nos últimos 3 meses 

Sangramento geniturinário ou gastrointestinal nos últimos 21 dias 

Punção arterial em sítio não compressível nos últimos 7 dias 

Evidência de endocardite bacteriana ou êmbolo séptico 

Neoplasia gastrointestinal ou história de varizes esofagianas 

Gravidez* 

Infarto do miocárdio nos últimos 3 meses*  

Suspeita de hemorragia subaracnóidea ou dissecção aguda de aorta 

Melhora completa dos sinais e sintomas no período anterior ao início da trombólise 

Déficits neurológicos leves, sem repercussão funcional significativa 

Glicemia < 50 mg/dL com reversão dos sintomas após correção 

*Contraindicação relativa, bem como glicemia > 400mg/dL ou crise epiléptica no início dos sintomas. 
Na ocorrência de um ou mais critérios de exclusão relativos, a decisão será tomada baseando-se na 
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relação entre risco e benefício, sempre levando em conta a opinião de neurologista experiente com 
terapia trombolítica. Fonte: PONTES-NETO et al., 2017; POWERS et al., 2019. 

 

1.2.2 Trombectomia mecânica 

 

Com a percepção de que as oclusões arteriais proximais precisavam de um 

tratamento específico, principalmente naqueles pacientes com admissão hospitalar 

acima de 4.5 horas do início dos sintomas ou naqueles com contraindicações ao uso 

do rTPA-IV, houve a necessidade de demonstrar que terapias de recanalização 

através da TM seriam benéficas. 

Os primeiros estudos com TM não demostraram benefícios para o tratamento 

do AVC isquêmico (BRODERICK et al., 2013; CICCONE et al., 2013; KIDWELL et al., 

2013), justificado pela utilização de dispositivos de retirada do coágulo de primeira 

geração com baixas taxas de recanalização; a não utilização de modo universal de 

exame vascular confirmatório prévio à TM e o longo tempo para início dos 

procedimentos endovasculares. 

Porém, em 2014 a publicação no NEJM do estudo Multicenter Randomized 

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

(MR CLEAN) foi um novo marco para a neurologia vascular, visto que foi o primeiro 

grande trial positivo sobre a TM no tratamento do AVC isquêmico (GOYAL et al., 

2015). Tratou-se de um estudo multicêntrico, que comparou o tratamento usando TM 

com tratamento convencional: pacientes elegíveis à TM apresentavam oclusão da 

artéria carótida interna (ACI), artéria cerebral média (ACM) ou artéria cerebral anterior 

(ACA) e deveriam iniciar o tratamento dentro de 6 horas do início dos sintomas. Neste 

estudo, 32% dos pacientes do grupo de tratamento intervencionista apresentaram 

desfechos clínicos favoráveis avaliados pela escala modificada de Rankin (emR, 

desfecho favorável ≤ 2), enquanto somente 19% dos pacientes tratados de maneira 

conservadora atingiram tal desfecho (GOYAL et al., 2015). 

O período entre 2015 e 2016 foi marcado por vários estudos multicêntricos e 

randomizados, que corroboraram a eficácia do uso de TM no tratamento do AVC 

isquêmico (comparados com tratamento padrão) (GOYAL et al., 2016). 

O estudo The Endovascular Treatment for Small Core and Anterior Circulation 

Proximal Occlusion with Emphasis on Minimizing CT to Recanalization Times 

(ESCAPE) avaliou o tratamento com TM em pacientes com oclusão de ACM e/ou ACI, 

pequeno core isquêmico (avaliado pelo Alberta Stroke Program Early Computed 
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Tomography Score, ASPECTS entre 6-10) e circulação colateral moderada a boa, 

incluídos em até 12 horas após o início dos sintomas. Este estudo evidenciou melhora 

da funcionalidade em 90 dias no grupo tratado com TM (emR ≤ 2 em 53% no grupo 

intervenção versus 29% no grupo controle) (GOYAL et al., 2015). 

O estudo EXTEND IA selecionou pacientes com oclusão de ACM e/ou ACI, 

através do uso de neuroimagem avançada, pequeno núcleo isquêmico (menor que 

70ml) e mismatch > 1.2 e avaliou o tratamento com TM. Neste estudo, 71% dos 

pacientes tratados com TM atingiram um desfecho positivo (mRS ≤ 2), comparado 

com 40% dos pacientes tratados de maneira conservadora (CAMPBELL et al., 2015). 

Outros dois estudos, o Solitaire with the Intention for Thrombectomy as Primary 

Endovascular Treatment (SWIFT-PRIME) e o 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 Eight Hours of 

Symptom Onset (REVASCAT) também evidenciaram a superioridade da TM 

comparado ao tratamento conservador em AVC isquêmico de circulação anterior, 

utilizando critérios de inclusão com métodos de perfusão (neuroimagem avançada):  

no primeiro estudo, a TM iniciada dentro de 6 horas do início dos sintomas reduziu o 

grau de incapacidade em 90 dias (mRs ≤ 2 de 60% no grupo intervenção versus 35% 

no controle), e no segundo estudo, a TM iniciada em até 8 horas diminuiu o grau de 

incapacidade em 90 dias (mRs ≤ 2 de 43% no grupo intervenção versus 28% no 

controle) (JOVIN et al., 2015; SAVER et al., 2015). 

A figura 3 ilustra os vários estudos positivos para TM publicados no relativo 

curto intervalo de tempo entre 2014 a 2015.  

 
Figura 3 - Principais estudos que demonstraram benefício da TM para tratamento do AVC isquêmico 

de 2014 a 2015. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No final de 2017, um estudo multicêntrico de grande impacto científico 

denominado DWI or CTP Assessment with Clinical Mismatch in the Triage of Wake-

Up and Late Presenting Strokes Undergoing Neurointervention with Trevo (DAWN) 

avaliou pacientes com oclusão da ACI e/ou ACM, com início dos sintomas até a TM 

entre 6 a 24 horas, e que apresentassem um core isquêmico pequeno identificado por 

neuroimagem avançada. O estudo DAWN demonstrou que a independência funcional 

(emR ≤ 2) em 90 dias foi de 49% no grupo TM versus 13% no grupo controle 

(NOGUEIRA et al., 2018).  

Em 2018 foi publicado o estudo The Endovascular Therapy Following Imaging 

Evaluation for Ischemic Stroke (DEFUSE-3), que avaliou se a TM era benéfica em 

pacientes 6 a 16 horas após sua última vez visto bem. Pacientes apresentavam 

oclusão de ACM e/ou ACI, tamanho inicial do infarto menor que 70 ml e razão entre o 

volume do tecido isquêmico na perfusão e o volume do infarto ≥1,8. Mais uma vez, o 

grupo submetido a TM apresentou resultados favoráveis na distribuição dos desfechos 

funcionais na emR aos 90 dias, com 45% dos pacientes conquistando independência 

funcional (ALBERS et al., 2018). 

Os resultados dos ensaios DAWN (6 a 24 horas) e DEFUSE-3 (6 a 16 horas) 

estenderam o limite terapêutico de tempo para TM e mudaram a elegibilidade do 

tratamento para um paradigma baseado na fisiologia com foco no tecido recuperável, 

com um NNT de 2.8 e 3.6, respectivamente (ALBERS et al., 2018; NOGUEIRA et al., 

2018). 

Em janeiro de 2017 foram publicadas as recomendações brasileiras para 

tratamento endovascular do AVC isquêmico agudo, validando a indicação da TM 

como tratamento nível 1A no Brasil (PONTES-NETO et al., 2017). 

As diretrizes da AHA/ASA de 2019 ofereceram evidências de nível 1A para TM 

no período de 6 a 16 horas para pacientes que atendem aos critérios do ensaio DAWN 

e / ou DEFUSE-3 e evidências de nível 2A para pacientes na janela de 16 a 24 horas 

que atendem aos critérios do DAWN (POWERS et al., 2019). 

Como podemos observar, diversos estudos randomizados que envolveram 

pacientes com AVC isquêmico demonstraram que o tratamento com TM foi 

relacionada a bons desfechos clínicos, incluindo casos selecionados em que o 

tratamento foi em até 24 horas após o início dos sintomas em pacientes selecionados 

por neuroimagem avançada. Porém, estes estudos foram realizados essencialmente 
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em países desenvolvidos (alta renda), sendo que implementar esta terapêutica em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, vem sendo um grande desafio. 

O estudo brasileiro Randomization of Endovascular Treatment with Stent-

retriever and/or Thromboaspiration versus Best Medical Therapy in Acute Ischemic 

Stroke due to Large Vessel Occlusion Trial (RESILIENT) foi publicado recentemente 

no NEJM, sendo de alta relevância no cenário do tratamento do AVC isquêmico no 

Brasil. Este estudo avaliou o tratamento com TM em pacientes no SUS, até o momento 

sem acesso a esta terapia. Comparou-se o tratamento do AVC isquêmico com TM 

versus tratamento médico convencional, em até 8 horas do início dos sintomas em 

pacientes com oclusão de grande artéria da circulação anterior (ACM e/ou ACI), sendo 

precocemente interrompido por eficácia comprovada no grupo intervencionista, com 

independência funcional (emR ≤ 2) em 90 dias de 35% no grupo TM versus 20% no 

grupo controle (MARTINS et al., 2020). 

Os critérios de indicação da TM dos estudos mais recentes estão listados na 

Tabela 4. 

Tabela 4 - Indicação da TM de acordo com os estudos mais recentes. 

TEMPO TERAPÊUTICO 

RESILIENT: ≤ 8h 

 

DEFUSE 3: 6-16h 

 

DAWN: 6-24h 

 

Idade ≥ 18 anos 
NIHSS ≥ 8 
Rankin prévio 0-1 
ASPECTS ≥ 6 
Colaterais > 0 
RNM ou TC perfusão: 
Núcleo isquêmico < 
70ml 
Razão de mismatch ≥ 
1,8 
Diferença absoluta de 
volume ≥ 15ml 
 

Idade 18 a 90 anos 
NIHSS ≥ 6 
Rankin prévio 0-2 
ASPECTS ≥ 6 
RNM ou TC perfusão: 
Núcleo isquêmico < 70ml 
Razão de mismatch ≥ 1,8 
Diferença absoluta de volume 
≥ 15ml 
 

Idade ≥ 18 anos 
NIHSS ≥ 10 
Rankin prévio 0-1 
Infarto envolvendo menos que 1/3 
do território da ACM; 
RNM ou TC perfusão: 
Núcleo isquêmico < 21ml + ≥ 80 
anos + NIHSS ≥ 10 
Núcleo isquêmico < 31ml  + < 80 
anos + NIHSS ≥ 10 
Núcleo isquêmico 31-51ml  + < 80 
anos + NIHSS ≥ 20   
 

Fonte: MARTINS et al., 2020; PONTES-NETO et al., 2017; POWERS et al., 2019. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Primário 

Explorar a eficácia da TM com tempo-sintoma punção arterial ≥ 6 horas em 

pacientes com AVC isquêmico de grandes vasos da circulação anterior em um 

hospital terciário público brasileiro, através da análise da emR em 90 dias. 

 

2.2 Objetivos Secundários 

Avaliar a segurança da TM na população em estudo. 

Avaliar quais características clínicas estão relacionados com melhor desfecho 

funcional avaliado pela emR em 90 dias. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Analisamos retrospectivamente os dados dos pacientes com AVC isquêmico 

tratados com TM além 6 horas do início dos sintomas, no período de 2015 a 2018, 

admitidos em um abrangente centro público de atendimento ao AVC no Brasil - 

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

de São Paulo (HCFMRP-USP). 

 

3.1 Amostra 

Foram incluídos neste estudo todos os pacientes que: 

a) Sofreram AVC isquêmico de grande vaso da circulação anterior (ACA, ACM, 

ACI); 

b) Foram encaminhados para arteriografia a fim de realização de TM com 

tempo sintoma-punção arterial ≥ 6 horas; 

c) Tinham idade maior que 18 anos, sem limite superior de idade. 

d) Eram devidamente registrados no banco REAVER. 

Excluímos pacientes com emR anterior à internação ≥3 e pacientes que não 

consentiram com nosso registro institucional. 

 

3.2 Desenho 

Todos os pacientes selecionados para este estudo foram tratados de acordo 

com o protocolo de AVC do HCFMRP-USP, que é baseado nas diretrizes brasileiras 

e internacionais para o tratamento de AVC isquêmico (PONTES-NETO et al., 2017; 

POWERS et al., 2019; TURC et al., 2019). Os indivíduos incluídos apresentavam uma 

oclusão aguda da ACI intracraniana e/ou segmento proximal da ACM com ou sem 

oclusão carotídea cervical concomitante ou estenose, evidenciada por DTC, ATC ou 

arteriografia. Os indivíduos poderiam não ser elegíveis para trombólise endovenosa 

com rTPA-IV, ou tinham recebido a terapia sem evidência de recanalização do vaso. 

As seguintes variáveis clínicas foram registradas: idade, sexo e fatores de risco 

cardiovasculares (hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, fibrilação atrial, 

insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana). Também avaliamos o uso de 

rTPA-IV antes da TM, local da oclusão arterial, e os tempos decorridos entre início 

dos sintomas e: início da trombólise, punção para TM e recanalização do vaso. 
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A gravidade do AVC foi avaliada pela escala do National Institutes of Health 

Stroke Scale (NIHSS), que varia de 0 a 42 pontos, com pontuações mais altas 

relacionadas à déficits neurológicos mais graves (Anexo A) (CINCURA et al., 2009). 

O escore ASPECTS foi utilizado para avaliação de sinais isquêmicos precoces 

na TC de crânio (Anexo B) (BARBER et al., 2000). 

Avaliamos a TC perfusão usando o software RAPID® (aplicando os critérios 

DAWN e DEFUSE-3). 

A TM foi realizada com stent-retriever e/ou tromboaspiração. Em relação ao 

tratamento endovascular, a recanalização cerebral foi avaliada por meio da escala 

modificada de Thrombolysis in Cerebral Infarction (mTICI), que varia de 0 a 3 (com 

grau de 2b ou 3 indicando recanalização > 50% do território afetado). A recanalização 

bem-sucedida foi definida como um mTICI 2b-3 (Anexo C) (GERBER; MIAUX; VON 

KUMMER, 2015). 

Os graus de circulação colateral foram avaliados com o Collateral Score 

System na ATC (Anexo D) (YOO et al., 2012). 

O desfecho funcional foi avaliado por meio da emR em 90 dias, sendo esta 

métrica comumente utilizada para avaliar o grau de incapacidade ou dependência nas 

atividades diárias, variando de 0 a 6 (Anexo E). Uma pontuação de 2 ou menos está 

ligada à independência funcional (CINCURA et al., 2009) e foi o resultado de eficácia 

primária deste estudo. Foi optado por utilizar esta escala para fins de comparação 

com os grandes trials de TM com janela estendida, que também a utilizaram para 

avaliação de desfechos funcionais (ALBERS et al., 2018; NOGUEIRA et al., 2018). 

A transformação hemorrágica (TH) sintomática foi definida de acordo com os 

critérios do ECASS III, ou seja: um hematoma parenquimatoso associado a um 

aumento de 4 ou mais pontos no NIHSS ou morte devido deterioração neurológica, 

dentro de 36 horas após o início dos sintomas (HACKE et al., 2008). Também 

avaliamos a mortalidade em 90 dias. 

 

3.3 Análise estatística 

O SPSS versão 20 (IBM Corp., Armonk, NY) foi usado para 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, 
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conforme apropriado na análise univariada. Realizamos análise de regressão logística 

univariada e multivariada (método stepwise backward) para identificar preditores 

independentes de bom resultado funcional em nossa amostra. O limite de significância 

estatística foi definido como p <0,05 (bicaudal). 

 

3.4 Aspectos Éticos 

Este estudo foi conduzido eticamente de acordo com a Declaração da 

Associação Médica Mundial de Helsinque. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

HCFMRP (Anexo F e G). 

Utilizamos como base de pesquisa o registro de Acidente Vascular Cerebral de 

Ribeirão Preto (REAVER), um registro clínico prospectivo de pacientes com AVC já 

aprovado no comitê de ética do HCFMRP-USP (CAAE: 19624213.6.0000.5440) para 

o qual já é coletado um termo de consentimento. Para este subprojeto do estudo 

específico, encaminhamos uma nova submissão ao comitê de ética em pesquisa do 

HCFMRP-USP (CAAE: 03684918.9.0000.5440) com a solicitação de dispensa do 

termo de consentimento livre e esclarecido, sendo a mesma aprovada (Anexo G).  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características clínicas 

 

Entre 2015 e 2018, de um total de 1739 pacientes admitidos na instituição com 

AVC isquêmico agudo, 208 (12%) foram submetidos à TM e forneceram 

consentimento para registro em banco de dados. Destes, 54 (26%) tinham AVC 

isquêmico de circulação anterior e foram tratados com janela estendida, definido pelo 

tempo desde o início dos sintomas até a punção arterial para TM igual ou acima de 6 

horas (Figura 4). 

 

Figura 4 - Admissões por AVC isquêmico e critérios de elegibilidade do estudo, no período de 2015 a 
2018. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nenhum paciente teve algum critério de exclusão, portanto todos os 54 

pacientes foram incluídos nesta análise. A idade média foi de 65.6 anos, com desvio 

padrão de 16.1, e 55.6% eram do sexo masculino. A mediana da emR prévia à 

admissão foi 0. A mediana da pontuação da escala do NIHSS à admissão foi de 17, 

ou seja, os pacientes apresentavam déficit neurológicos de importante repercussão 

clínica.  (Tabela 5). 

 

            Tabela 5 - Características gerais dos pacientes incluídos no estudo (n=54). 

Variável Valores 

Idade (anos) 65.6 ± 16.1 

Sexo masculino, n (%) 30 (55.6) 

emR prévio à admissão, mediana [DP] 0 [0-0] 

NIHSS prévio à admissão, mediana [DP] 17 [13-21] 

                      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
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Em relação aos fatores de risco (Gráfico 1), o mais encontrado foi hipertensão 

arterial sistêmica, identificada em 44 pacientes (81.5%), seguida por dislipidemia em 

27 pacientes (50%), tabagismo em 22 pacientes (40.7%), insuficiência cardíaca em 

19 pacientes (35.2%), diabetes e doença coronariana em 17 pacientes (31.5%) e 

fibrilação atrial em 10 pacientes (18.5%). 

 
Gráfico 1: Fatores de risco dos pacientes do estudo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Antes da TM, 11 dos 54 pacientes (20.3%) receberam trombólise endovenosa 

com rTPA-IV. Metade dos pacientes tinham o horário do início dos sintomas não 

presenciado, ou seja, considerou-se como ictus o último horário no qual o indivíduo 

foi visto em seu estado habitual. 

  

4.2 Características radiológicas e etiológicas 

 

A mediana do escore ASPECTS encontrado em nossa amostra foi de 7.5 [6-9]. 

Em relação ao método para avaliação vascular, 47 pacientes (87%) fizeram 

estudo de vaso pré-arteriografia (Gráfico 2), sendo a ATC o método mais comumente 

utilizado, realizado em 42 pacientes (78%). A análise de Perfusão por TC (RAPID®, 

iSchemaView) foi indicada a todos os pacientes, mas os resultados foram 

adequadamente processados e usados para a decisão clínica em apenas 24 

pacientes (44.4%). 
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Gráfico 2 - Métodos utilizados para avaliação vascular (pré-arteriografia) dos pacientes do estudo, 
n=54. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação a topografia das oclusões arteriais (Gráfico 3), observamos que o 

território mais acometido foi o da ACM, com 35 pacientes (64.8%), seguido pela ACI 

intracraniana com 12 pacientes (22.2%) e oclusão em tandem em 7 pacientes (13%). 

 

Gráfico 3 - Topografia das oclusões arteriais dos pacientes do estudo, n=54. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Em relação ao grau de colaterais, foi observado que 31 pacientes (73,8%) 

possuíam um grau de colaterais entre 0 a 2, e 11 pacientes (26,2%) apresentava um 

grau de colaterais de 3 ou 4 (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Grau de colaterais avaliado por ATC (n=54). 

Variável Valores (%) 

0 
1 
2 
3 
4 
Não avaliado* 

7 (13) 
6 (11.1) 

18 (33.3) 
9 (16.7) 
2 (3.7) 

12 (22.2) 

       * Não realizaram ATC. 
      Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Em relação ao perfil etiológico de AVC isquêmico na nossa população (Gráfico 

4), observamos que a causa mais prevalente foi cardioembólica, identificada em 20 

pacientes (37%), seguido por aterosclerose de grandes vasos em 17 pacientes 

(31.5%) e indeterminado em 15 pacientes (27.8%). Outras causas foram identificadas 

em 2 pacientes (3.7%), sendo um provável acometimento vasculítico com formação 

de trombo associado a mucormicose e outro associado à poliglobulia. 

 

Gráfico 4 - Etiologia do AVC isquêmico dos pacientes do estudo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.3 Tempos relevantes para a realização de procedimentos 

 

Os tempos de desempenho (mediana) foram: porta-agulha (34 minutos) e 

porta-virilha (136 minutos). Atrasos potenciais no tempo de porta à virilha podem ser 

atribuída à curva de aprendizado do tratamento endovascular e seu processo de 

ativação em nosso centro. Em relação aos tempos, observamos maiores detalhes 

descritos na tabela 6: 

 

 

37%

31%

28%

4%

Cardioembólico

Aterosclerose de grandes vasos

Indeterminado

Outras causas
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               Tabela 6 - Tempos relevantes de atendimento dos pacientes em estudo. 
 

               Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observamos em alguns casos um atraso em relação ao tempo porta-agulha 

para o tempo porta-punção. Este fato foi justificado por questões técnicas e 

disponibilidade de sala de hemodinâmica, em outros houve necessidade de 

transferência de pacientes entre unidades de atendimento do paciente (campus e 

unidade de emergência). 

 

4.4 Desfechos clínicos e de imagem 

 

4.4.1 Desfecho primário 

 

No geral, 18 (34%) pacientes alcançaram independência funcional (emR ≤ 2) 

em 90 dias (Figura 5). 

 
Figura 5 - Distribuição da emR em 90 dos pacientes do estudo (n=53, apenas um paciente perdeu o 

seguimento em 90 dias). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4.2 Desfechos secundários 

 

A recanalização bem sucedida por TM (TICI 2b/3) foi obtida em 50 pacientes 

(92.6%). A mediana da escala de NIHSS em 90 dias foi de 5 [2-13.5] (tabela 8). 

 

Variável Valores 

Tempos, mediana (minutos), [IQR] 
    Sintoma-Agulha (rTPA-IV) 
    Sintoma-Punção (TM) 
    Sintoma-Recanalização 

 
245 [238-270] 
440 [389-717] 
504 [441-724] 

Tempos, mediana (minutos), [IQR] 
    Porta-Agulha  (rTPA-IV) 
    Porta-Punção (TM) 

 
34 [27-57] 

136 [107-156] 
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               Tabela 8 - Desfechos de eficácia analisados na população em estudo. 

Variável Valores 

Desfecho primário 
     Independência funcional em 90 
dias, n (%)* 

 
18 (34) 

NIHSS em 90 dias, mediana [IQR] 5 [2-13.5] 

Desfechos de imagem 
     mTICI 2b/3, n (%) 

 
50 (92.6) 

                * Apenas um paciente perdeu o seguimento em 90 dias. 
                Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação aos desfechos de segurança (tabela 9), a taxa de TH sintomática 

foi de 11.1%, todas relacionadas a hematoma intraparenquimatoso do tipo 2. Do total 

de 54 pacientes, 9 (16.6%) foram submetidos a craniectomia descompressiva.  

Em relação a complicações infecciosas durante a internação hospitalar, 22 

pacientes (40%) apresentaram alguma infecção, sendo a pneumonia a mais frequente 

(13 pacientes, 24%). Houve 10 óbitos (18.5%) durante a hospitalização. A taxa de 

mortalidade foi de 20.3% em 90 dias. Apenas um paciente perdeu o acompanhamento 

em 90 dias.  

 
                  Tabela 9 - Desfechos de segurança analisados na população em estudo. 

Variável Valores 

Desfechos de segurança 
     Infecção hospitalar, n (%) 
     Transformação hemorrágica sintomática, n (%) 
     Hematoma parenquimatomoso tipo 2, n (%) 
     Craniectomia, n (%) 
     Mortalidade durante hospitalização, n (%)  
     Mortalidade em 90 dias, n (%) 

 
22 (40) 
6 (11.1) 
6 (11.1) 
9 (16.6) 
10 (18.5) 
11 (20.3) 

                  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.4 Análises de variáveis 

 

Quando realizadas as análises univariadas com a variável de interesse (emR 

em 90 dias), foi possível identificar uma associação de melhor desfecho clínico (emR 

0-2) com: 

a) menor tempo de sintoma-punção para TM (p = 0,015); 

b) menor tempo sintoma-recanalização (p = 0,014); 

c) AVC de início presenciado (p = 0,021). 

A tabela 8 descreve todas as características avaliadas nas análises univariadas 

com relação às categorizações da emR. 
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Na regressão logística multivariada, o horário de início presenciado foi o único 

preditor independente de bom resultado funcional em nossa amostra de estudo (OR: 

4,4, intervalo de confiança de 95% (IC): 1,27-15,18; p = 0,019).  

 

Tabela 10 - Distribuição das características avaliadas de acordo com a emR em 90 dias. 

Variável emR 0–2 
(n=18) 

emR 3–6 
(n=35) 

Valor 
de p 

Sexo Masculino, n (%) 8 (44.4) 22 (62.9) 0.25 

Idade (anos), média ± DP 62 ± 19 67 ± 13 0.29 

Hipertensão arterial sistêmica, n (%) 15 (83.3) 28 (80) 0.99 

Diabetes, n (%) 4 (22.2) 13 (37.1) 0.35 

Dislipidemia, n (%) 9 (50) 17 (48.6) 0.99 

Tabagismo, n (%) 7 (38.9) 15 (42.9) 0.99 

Fibrilação Atrial, n (%) 5 (27.8) 5 (14.3) 0.27 

Insuficiência Cardíaca, n (%) 7 (38.9) 11 (31.4) 0.76 

Doença coronariana, n (%) 3 (16.7) 13 (37.1) 0.20 

Início dos sintomas não presenciado, n (%) 5 (27.8) 22 (62.9) 0.021 

NIHSS, mediana (IQR) 18 [12-21] 16 [13-22] 0.70 

ASPECTS, mediana (IQR) 8 [7-9] 7 [6-9] 0.26 

Trombólise endovenosa, n (%) 4 (22.2) 7 (20) 0.99 

Local da oclusão arterial, n (%) 
     ACM proximal  
     ACI intracraniana 
     Tandem 

 
9 (69.2) 
1 (7.7) 
3 (23.1) 

 
23 (66.4) 
11 (26.8) 
4 (9.8) 

0.23 

Grau de colaterais, n (%) 
     0 
     1 
     2 
     3 
     4 

 
0  
3 (23.1) 
7 (53.8) 
3 (23.1) 
0 

 
6 (21.4) 
3 (10.7) 
11 (29.3) 
6 (21.3) 
2 (7.1) 

0.30 

mTICI 2b/3, n (%) 18 (100) 31 (88) 0.29 

Tempo sintoma-agulha (rTPA-IV), min, média ± DP 254 ± 16.2 226 ± 52.6 0.35 

Tempo sintoma-punção (TM), min, média ± DP 484 ± 153 643 ± 301 0.015 

Tempo sintoma-recanalização, min, média ± DP 531 ± 144 693 ± 307 0.014 

Etiologia do AVC, n (%) 
     Aterosclerose de grandes vasos 
     Cardioembolismo 
     Indeterminado 
     Outras causas 

 
7 (38.9) 
5 (27.8) 
5 (27.8) 
1 (5.6) 

 
9 (25.7) 
15 (42.9) 
10 (28.6) 
1 (2.9) 

0.58 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5 Comparação das variáveis do presente estudo com ensaios clínicos da 

literatura 
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A Tabela 11 apresenta os principais desfechos do presente estudo em 

comparação com dois grandes ensaios clínicos recentes que avaliaram a TM para 

AVC isquêmico agudo além de 6 horas (DAWN e DEFUSE-3) (ALBERS et al., 2018; 

NOGUEIRA et al., 2018). 

 

Tabela 11 - Resultados do presente estudo comparados com 2 grandes estudos avaliando o tratamento 
com TM para AVC isquêmico além de 6 horas. 

Estudo, 
ano 

NIHSS 
[IQR] 

Uso de 
rTPA-IVa 

n (%) 

mTICI 2b/3, 
n (%) 

TH 
sintomática, 

n (%) 

emR ≤2 em 
90 dias 
n (%) 

Óbito em  
90 dias 
n (%) 

DAWN, 
2017 

17 
[13-21] 

5 (5) 90 (84) 6 (6) 52 (49) 20 (19) 

DEFUSE-
3, 
2018 

16 
[10–20] 

10 (11) 69 (76) 6 (7) 41 (45) 13 (14) 

Presente 
estudo, 
2020 

17 
[13-21] 

11 (20) 50 (92) 6 (11) 18 (34) 11 (20) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O número de casos de AVC está crescendo em todo o mundo, sendo uma das 

principais causas de mortalidade e incapacidade. Assim, melhorar o resultado 

funcional após um AVC isquêmico é uma grande prioridade no mundo. Recentemente 

o estudo RESILIENT avaliou o desempenho da TM no tratamento de pacientes com 

AVC isquêmico atendidos em 12 hospitais da rede pública espalhados por todo o 

Brasil, e mostrou que TM reduz substancialmente a incapacidade e a mortalidade de 

pacientes com oclusão de grandes vasos dentro de 8 horas do início dos sintomas 

(MARTINS et al., 2020). 

Neste estudo, a primeira série brasileira de TM para pacientes com AVC 

isquêmico em janela de tempo estendida, avaliamos 54 pacientes: com idade média 

de 65 anos, a maioria do sexo masculino, com o fator de risco mais presente sendo 

hipertensão arterial sistêmica e com oclusão de ACM em 65% dos casos. Obtivemos 

um alto índice de recanalização arterial, os procedimentos foram realizados com 

segurança e sem atrasos substanciais, e cerca de um terço dos pacientes alcançou 

independência funcional em 90 dias. Outros estudos demonstraram a experiência de 

nosso serviço (HCFMRP-USP) com o tratamento do AVC isquêmico com TM em até 

6 horas do início dos sintomas, com bons resultados técnicos e de segurança (DE 

CASTRO-AFONSO et al., 2012; NAKIRI et al., 2017). 

Apesar de uma taxa de recanalização mais alta (92%), descobrimos que os 

resultados funcionais da TM em nossa série (emR ≤ 2 de 34%) foram piores do que 

aqueles relatados pelo DAWN (emR ≤ 2 de 49%) e DEFUSE-3 (emR ≤ 2 de 45%) 

(ALBERS et al., 2018; NOGUEIRA et al., 2018). Acreditamos que os cuidados pós-

AVC agudo possam ser responsáveis pela maior parte dessa diferença, dado o menor 

acesso à reabilitação em nossa amostra de pacientes do SUS em comparação aos 

pacientes com AVC que participaram de estudos realizados em países desenvolvidos 

(OURIQUES MARTINS et al., 2019). 

Comparando os resultados do presente estudo com dois ensaios de TM em 

pacientes com AVC na prática clínica diária (TRACK e registro NASA), obtivemos 

resultados de segurança e eficácia semelhantes: emR de 90 dias ≤2 (34% em nosso 

estudo versus 47,9 % e 42% nos estudos TRACK e NASA, respectivamente), taxas 

de TH sintomática (11.1% em nosso estudo versus 7,1% e 9.9% nos estudos TRACK 

e NASA, respectivamente), mortalidade em 90 dias (20.3% em nosso estudo versus 
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19.8% e 30.2% nos estudos TRACK e NASA, respectivamente) e uma taxa de 

recanalização mais alta (92.6% em nosso estudo versus 80.3% e 87.5% nos estudos 

TRACK e NASA, respectivamente) (ZAIDAT et al., 2014, 2018). 

O AVC presenciado foi um preditor independente de bom resultado funcional 

em nossa amostra, uma tendência que também foi relatada em outras séries 

(AGHAEBRAHIM et al., 2015). Dada a pequena amostra e à natureza observacional 

de nosso estudo, não podemos descartar que esse achado possa ser atribuído a 

desequilíbrios entre grupos (presenciado e não presenciado).  

Menos de 2% dos pacientes com AVC no Brasil têm acesso à trombólise 

intravenosa e a TM ainda não é financiada pelo SUS. A baixa disponibilidade de 

neuroimagem multimodal avançada (ou seja, protocolos agudos de RNM e TC 

perfusão) é outra limitação importante para a terapia de recanalização além da janela 

de tempo de 6 horas (OURIQUES MARTINS et al., 2019). 

Em nosso estudo, a TC Perfusão com o software RAPID® foi utilizada para 

decisão clínica em 24 pacientes (44,4%) e não foi associada a melhores desfechos 

funcionais. Esses dados indicam que muitos pacientes, na prática clínica diária, 

podem se beneficiar potencialmente da TM na janela de tempo expandida fora do 

cenário ideal de ensaios clínicos randomizados. Mais estudos devem ser realizados 

para verificar se os pacientes com AVC com oclusão de grandes vasos podem ser 

selecionados para TM sem estudos avançados de neuroimagem e perfusão. 

Este estudo deve ser interpretado no contexto de seu desenho retrospectivo, 

com um pequeno tamanho da amostra coletada em um único centro e a falta de um 

grupo controle, limitações que podem ter dificultado as análises. No entanto, até o 

momento, este foi a primeira série de casos de TM com janela de tempo estendida 

para AVC na América Latina. Nos últimos 5 anos não encontramos diferenças 

significativas relacionados a escolha de dispositivos de TM, tempo de resposta de um 

intervencionista ou diferenças em resultados funcionais no período. 

Este estudo foi recentemente publicado na revista Journal of Stroke and 

Cerebrovascular Diseases (Fator de impacto em 2019: 1.787), com o título Extended 

Time Window Mechanical Thrombectomy for Acute Stroke in Brazil (Apêndice A). 

Considerando os esforços recentes para organizar o tratamento de AVC agudo 

no Brasil, acreditamos que nossos resultados são importantes para incitar as 

autoridades governamentais, hospitais e administradores de saúde pública na 

América Latina e outros países em desenvolvimento a apoiar e promover a 
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incorporação da TM para pacientes com AVC isquêmico por oclusão de grandes 

vasos.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Nosso estudo, a primeira série de TM para AVC isquêmico tratado com janela 

estendida publicada na América Latina, sugere que a TM pode ser realizada de forma 

eficaz em hospitais públicos no Brasil, levando a resultados funcionais adequados 

neste contexto. 

Obtivemos um alto índice de recanalização arterial, os procedimentos foram 

realizados com segurança e sem atrasos substanciais, e cerca de um terço dos 

pacientes alcançou independência funcional em 90 dias 

No presente estudo foi possível identificar uma associação de melhor desfecho 

clínico (emR 0-2) com menor tempo de sintoma-punção para TM; menor tempo 

sintoma-recanalização e AVC de início presenciado. O AVC presenciado foi um 

preditor independente de bom resultado funcional em nossa amostra. 

Novos estudos devem explorar as barreiras para uma ampla implementação de 

TM para AVC isquêmico na América Latina. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Escala do National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS).  

 
Categorias Pontuação 

1a. Nível de consciência 0 = alerta 
1 = desperta com estímulo verbal 
2 = desperta somente com estímulo doloroso 
3 = respostas reflexas ou sem resposta aos 
estímulos dolorosos 

1b. Orientação (Idade e mês) 0 = ambas corretas 
1 = uma correta 
2 = ambas incorretas 

1c. Comandos (abrir e fechar os olhos, 
apertar e soltar a mão) 

0 = ambas corretas 
1 = uma correta 
2 = ambas incorretas 

2. Motricidade ocular (voluntária ou 
involuntária) 

0 = normal 
1 = paresia do olhar conjugado 
2 = desvio conjugado do olhar 

3. Campos visuais 0 = normal 
1 = hemianopsia parcial, quadrantopsia, extinção 
2 = hemianopsia completa 
3 = cegueira cortical 

4. Paresia facial 0 = normal 
1 = paresia mínima (aspecto normal em repouso, 
sorriso assimétrico) 
2 = paresia em segmento inferior da face 
3 = paresia em segmentos superior e inferior da face 

5. Força de membros superiores 
(braços estendidos por 10s a 90º se 
sentado ou 45º se deitado) 
 
a = lado esquerdo 
b = lado direito 

0 = sem queda 
1 = queda, mas não atinge o leito 
2 = força contra a gravidade, mas não sustenta 
3 = sem força contra a gravidade, mas apresenta 
mínimos movimentos 
4 = sem movimento 

6. Força de membros inferiores 
(pernas elevadas por 5s a 30º deitado) 
 
a = lado esquerdo 
b = lado direito 

0 = sem queda 
1 = queda, mas não atinge o leito 
2 = força contra a gravidade, mas não sustenta 
3 = sem força contra a gravidade, mas apresenta 
mínimos movimentos 
4 = sem movimento 

7. Ataxia apendicular 0 = sem ataxia 
1 = ataxia em membro superior ou inferior 
2 = ataxia em membro superior e inferior 

8. Sensibilidade dolorosa 0 = normal 
1 = déficit unilateral, mas identifica o estímulo 
2 = não identifica o estímulo, déficit bilateral ou coma 

9. Linguagem (descrever figura, 
nomear objetos, ler frases) 

0 = normal 
1 = afasia leve a moderada 
2 = afasia grave 
3 = mudo, afasia global 

10. Disartria (ler palavras) 0 = normal 
1 = leve a moderada 
2 = grave, ininteligível ou mudo 
X = intubado 

11. Negligência/extinção 0 = normal 
1 = negligência ou extinção em uma modalidade 
sensorial 
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2 = negligência em mais de uma modalidade 
sensorial 

 
 

 
 

 

 
 

Fonte: CINCURA et al., 2009
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ANEXO B - Escore de ASPECTS (Alberta Stroke Program Early Computed 
Tomography Score). 
 

Desenho ilustrativo das regiões analisadas no escore ASPECTS. Este escore 

subdivide o território da ACM em 10 regiões avaliadas em 2 cortes da TC de crânio: 

na altura do tálamo e dos núcleos da base e o próximo corte logo acima dos núcleos 

da base. Cada uma das áreas com hipodensidade precoce na TC diminui 1 ponto no 

escore. Uma TC normal tem escore ASPECTS de 10, enquanto um escore zero indica 

isquemia difusa em todo o território da ACM. 

Territórios do escore ASPECTS: C = caudado; L = núcleo lentiforme; CI = 

cápsula interna; I = insula; MCA = artéria cerebral média; M1 = córtex anterior da ACM; 

M2 = córtex da ACM lateral à insula; M3 = córtex posterior da ACM; M4, M5 e M6 são 

territórios da ACM anterior, lateral e posterior imediatamente superiores a M1, M2 e 

M3, rostrais aos núcleos da base. 

 

 
 
Fonte: Imagem adaptada de BARBER et al., 2000. 
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ANEXO C - Escala modificada de Thrombolysis in Cerebral Infarction (mTICI). 
 

Grau Descrição 

0 Sem reperfusão do vaso 

1 Reperfusão após a oclusão inicial, mas reperfusão distal pequena ou lenta 

2A Reperfusão de menos da metade da artéria alvo obstruída 

2B Reperfusão de mais da metade do território isquêmico da artéria alvo previamente 
ocluído 

3 Reperfusão completa do território isquêmico da artéria alvo previamente ocluída, 
com ausência de oclusão visualizada em todos os ramos distais 

Fonte: adaptada de GERBER; MIAUX; VON KUMMER, 2015. 
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ANEXO D - Escala de circulação colateral (Collateral Score System)  
 

Os graus de circulação colaterais da ACM avaliados com o Collateral Score 

System na ATC. Este escore é uma escala de 5 graus: 0 = colaterais ausentes em > 

50% de um território do ramo M2 da ACM (divisão superior ou inferior); 1 = colaterais 

diminuídas em > 50% de um território do ramo M2 da ACM; 2 = colaterais diminuídas 

em < 50% de um território de ramo M2 da ACM; 3 = colaterais iguais ao hemisfério 

contralateral; e 4 = colaterais aumentadas. 

 
Fonte: YOO et al., 2012. 
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ANEXO E – Escala modificada de Rankin (emR).  
 

Escores Grau Descrição 

0 Sem sintomas  

1 Nenhuma incapacidade 
significativa, a despeito da presença 
de sintomas 

Capaz de conduzir todos os deveres e atividades 
habituais 

2 Incapacidade leve Incapaz de conduzir todas as atividades prévias, 
porém independente para cuidados pessoais 

3 Incapacidade moderada Requer alguma ajuda, mas é capaz para caminhar 
sem assistência de terceiros (pode usar bengala ou 
andador) 

4 Incapacidade moderadamente 
grave 

Incapaz de caminhar sem assistência ou atender a 
suas próprias necessidades fisiológicas sem 
assistência 

5 Incapacidade grave Confinado à cama, incontinente, requer cuidados e 
atenção constantes de cuidador/enfermagem 

6 Óbito  

Fonte: Adaptada de CINCURA et al., 2009. 
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ANEXO F - Folha de rosto do projeto cadastrado na Plataforma Brasil. 
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ANEXO G – Aprovação do estudo no Comitê de Ética em Pesquisas do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP 
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