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RESUMO
Januzi L. Avaliação da frequência e gravidade de estenose arterial intracraniana em pacientes
com isquemia cerebral aguda através da ultrassonografia transcraniana colorida e
angiotomografia de crânio [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo,
Faculdade de Medicina, 2016. 73f
Introdução: A doença aterosclerótica intracraniana é uma das principais causas de acidente
vascular cerebral isquêmico (AVCI) no mundo, porém sua prevalência parece estar
subestimada na população brasileira pela carência de estudos na área. O objetivo principal
deste estudo foi descrever a frequência e gravidade da estenose intracraniana nos pacientes
com AVCI ou ataque isquêmico transitório (AIT), utilizando a ultrassonografia transcraniana
colorida (UTC). O objetivo secundário foi correlacionar os achados deste exame com a
angiotomografia de crânio (AngioTC). Métodos: estudo observacional e prospectivo, onde
foram avaliados pacientes consecutivos com o diagnóstico de AVCI ou AIT admitidos no
período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2014. A avaliação inicial consistiu na coleta de
dados demográficos, epidemiológicos e clínicos e em seguida os pacientes foram submetidos
ao exame de UTC através das janelas transtemporais e suboccipital, com o intuito de avaliar a
presença de estenose intracraniana. Estenose intracraniana foi graduada em moderada (5070%), grave (70-99%) e suboclusão/oclusão (≥ 99%). Foram considerados sintomáticos os
casos em que houve uma associação entre os novos sinais e sintomas e uma nova área de
infarto ao exame de neuroimagem no território da artéria envolvida ou quando o quadro
neurológico correspondeu ao território da artéria envolvida. Os pacientes que possuíam UTC
e AngioTC em sua avaliação foram comparados de forma cega quanto ao grau de estenose
intracraniana seguindo a mesma classificação. Resultados: Foram avaliados 271 pacientes
com o diagnóstico de AVCI ou AIT agudos (149 homens, com média de idade de 65,8 ±
12,5), 263 (97%) foram submetidos a exame de circulação intracraniana, sendo a
ultrassonografia transcraniana colorida realizada em 168 casos (61,9%). Apenas 25 indivíduos
(14,9%) foram excluídos devido a janela transtemporal insuficiente. Dentre os 143 pacientes
que puderam ser avaliados adequadamente pela ultrassonografia transcraniana, a prevalência
de estenose arterial intracraniana foi de 38,5% (55 casos); sendo sintomática em 25,2% dos
casos. A média de idade dos pacientes era de 64 ± 11 anos, 26,9 % eram brancos e 29,4%
hipertensos. Os pacientes com estenose intracraniana apresentaram maior pontuação na escala

do NIH: 10 (IQ 4 – 19) vs 6 (IQ 3 – 13), maiores níveis de pressão arterial sistólica na
admissão: 160 (IQ 145-170) vs 140 (IQ 130 – 155) e menores taxas de HDL: 32 (IQ 27 – 39)
vs 36 (IQ 30 – 45). Após análise multivariada, o fator de risco independentemente associado à
estenose intracraniana foi a hipertesão arterial sistêmica na admissão (p=0,006). Nos 100
pacientes com ambos os exames, a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e
valor preditivo negativo da UTC comparada a AngioTC para detecção de estenoses
intracranianas moderadas-graves foi de 60%, 73%, 73% e 60%, respectivamente. Conclusões:
Encontramos alta frequência de estenose arterial intracraniana entre os pacientes com AVCI
agudo e AIT na nossa população, especialmente entre indivíduos portadores de hipertensão
arterial sistêmica. A UTC é uma ferramenta não-invasiva que pode ser utilizada para
investigação da doença moderada-grave com acurácia moderada quando comparada a
AngioTC.
Palavras-chave: Acidente vascular cerebral. Estenose arterial intracraniana. Ultrassonografia
Transcraniana Colorida. Angiotomografia de crânio.

ABSTRACT
Januzi L. Transcranial Color Coded Sonography and CT-angiography to assess the frequency
and severity of intracranial stenosis in patients with Acute Cerebral Ischemia [Thesis
(Master)]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, 2016. 73f.
Background: Intracranial atherosclerotic disease is a major cause of ischemic stroke in the
world, but its prevalence seems to be underestimated in our population by the lack of studies
in the area. The aim of this study was to describe the frequency and severity of intracranial
stenosis in patients with acute ischemic stroke (AIS) or transient ischemic attack (TIA), using
the transcranial color-coded sonography (TCCS). The secondary objective was to correlate
the TCCS test results with the findings on CT angiography on the same patients. Methods:
Prospective observational study that evaluated consecutive patients admitted with a diagnosis
of ischemic stroke or TIA during the period February 2014 to December 2014. The initial
evaluation consisted of collection of demographic, epidemiological and clinical data and then
the patients underwent the examination TCCS through transtemporal and suboccipital
windows, in order to assess the presence of intracranial stenosis. Intracranial stenosis was
graded moderate (50-70%), severe (70-99%) and subocclusion/occlusion (≥ 99%). The cases
were considered symptomatic when there was an association between new symptoms and
signs and a new infarct area on neuroimaging in the territory of the stenotic artery or when the
neurological status corresponded to the territory of that artery. Patients who had TCCS and
intracranial angiography in their assessment were blindly compared for the degree of
intracranial stenosis following the same classification. Results: We evaluated 271 patients
with diagnosis of acute ischemic stroke and TIA (149 men, mean age 65.8 ± 12.5), 263 (97%)
underwent examination of intracranial circulation, with the TCCS held in 168 cases (61.9%).
Only 25 individuals (14.9%) were excluded due to insufficient transtemporal window. Among
the 143 patients who could be evaluated properly by transcranial ultrasound, the prevalence of
intracranial arterial stenosis was 38.5% (55 cases); with 25,2% symptomatic cases. The
average age of patients was 64 ± 11 years, 26.9% were white and 29.4% hypertensive.
Patients with intracranial stenosis had higher scores on the NIHSS: 10 (IR 4-19) vs 6 (IR 313), higher levels of systolic blood pressure at entry: 160 (IR 145-170) vs 140 (IR 130 - 155)
and lower HDL rates: 32 (IR 27-39) vs 36 (IR 30-45). After multivariate analysis, the risk
factor independently associated with intracranial stenosis was systemic arterial hypertension

at admission (p = 0.006). In the 83 patients with both tests, the sensitivity, specificity, positive
predictive value and negative predictive value of TCCS compared to CT angiography for
detection of intracranial stenosis moderate-severe was 60%, 73%, 73% e 60%, respectively,
Conclusions: We found a high frequency of intracranial artery stenosis in patients with acute
ischemic stroke and TIA in our population, especially among individuals with hypertension.
TCCS is a non-invasive tool that can be used to study moderate-severe disease with moderate
accuracy compared to CT angiography.
Keywords: Stroke. Intracranial arterial stenosis. Transcranial Color-Coded Sonography.
Computed tomography angiography
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1 Introdução
1.1

Epidemiologia do Acidente Vascular Cerebral

As doenças cerebrovasculares (DCV) são a segunda principal causa de óbito no
mundo. Segundo a Organização mundial de Saúde (OMS), no mundo, 15 milhões de pessoas
são acometidas pela doença, a cada ano, e dessas, cerca de 6 milhões não sobrevivem.
Em 2010, estima-se que ocorreram de 16,9 milhões de casos incidentes no mundo, 33
milhões de casos prevalentes, e 102,2 milhões de anos de vida perdidos devido a incapacidade
ou morte1.
Assumindo o Acidente Vascular Cerebral (AVC) como uma condição heterogênea, a
melhor caracterização dos subtipos de evento, por meio de diversos métodos de investigação,
pode levar a melhores estratégias preventivas para cada população2. Neste contexto, o
presente trabalho aborda uma das principais causas de AVC no mundo, que é entretanto mal
caracterizada em nosso meio: a estenose arterial intracraniana (EIc) causada por doença
aterosclerótica intracraniana (DAIC).
1.2

Epidemiologia da Doença Aterosclerótica Intracraniana

A DAIC está sendo cada vez mais reconhecida como uma das principais causas de
AVC no mundo2, estando presente em aproximadamente 6 – 50% de todos os acidentes
vasculares encefálicos. Sua prevalência varia de acordo com o grupo étnico, causando cerca
de 5-10% dos AVCs em indivíduos da raça branca, 15-29% de AVCs e Ataques Isquêmicos
Transitórios (AITs) em negros e mais de 30 – 50% em asiáticos3.
Apesar das medidas preventivas, pacientes com DAIC sintomática têm um elevado
risco de recorrência de AVC isquêmico (AVCI), cerca de 12%, até 19% nos casos de
estenoses significativas (≥ 70%)4. Tendo em vista a alta taxa de recorrência de eventos
cerebrovasculares isquêmicos agudos, este grupo de pacientes necessita de seguimento
rigoroso e terapêutica profilática mais agressiva5.
A quantidade de estudos clínicos vem aumentando nas duas últimas décadas6,
melhorando o entendimento em relação aos fatores de risco associados, características de
imagem relacionadas a prognóstico e tratamentos que reduzem a recorrência em pacientes
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com DAIC. No entanto, a doença permanece bem menos investigada quando comparada à
estenose aterosclerótica extracraniana.
Embora os resultados dos estudos atuais estejam mudando a terapêutica padrão para
estes pacientes, é sempre enfatizada a necessidade de mais pesquisas para identificação de
pacientes com alto risco e desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas para reduzir a
chance de AVC.
1.3

O exame de ultrassonografia transcraniana na identificação da vasculatura
cerebral

A angiografia com subtração digital é considerada o método padrão-ouro no estudo da
circulação intracraniana. Porém é invasiva, com riscos inerentes7,8 e avalia apenas a luz do
vaso acometido. Métodos não-invasivos como a angiotomografia de crânio (AngioTC) e a
angioressonância de crânio (AngioRM) ganharam espaço por serem menos agressivos e pela
possibilidade de estudo da composição da placa aterosclerótica, porém, necessitam ser
validados para o diagnóstico da DAIC.
A ultrassonografia transcraniana também tem sido utilizada para avaliar a
hemodinâmica cerebral e a existência de estreitamentos de vasos intracranianos. O Doppler
transcraniano convencional (DTC) e a ultrassonagrafia transcraniana colorida (UTC) são
métodos utilizados para detecção de estenoses e oclusões das artérias intracranianas, incluindo
o sifão carotídeo (SC), a artéria cerebral anterior (ACA), a artéria cerebral média (ACM),
segmentos pré e pós-comunicantes das artérias cerebrais posteriores (ACP) e artérias
vertebrais (AAVV) intracranianas.

1.3.1 O uso do duplex na estenose intracraniana
Por meio dos métodos ultrassonográficos, a estenose arterial intracraniana ou doença
arterial intracraniana é caracterizada pela presença de estreitamento focal do vaso analisado,
com consequente aumento de velocidade de fluxo, que está associado, na maior parte dos
casos, com aumento da intensidade, turbulência e murmúrios musicais9.
A ultrassonografia convencional com doppler permite estimar as velocidades de fluxo
sanguíneo dos diversos vasos, podendo revelar estenoses ou oclusões, shunts arteriovenosos e
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vasoespasmo pós-hemorragias subaracnoideas10,11.
A principal limitação deste método é a incapacidade de o operador visualizar o vaso
sanguíneo intracraniano, ficando interrogado e de difícil definição o ângulo entre o vaso e a
insonação realizada pelo operador. A variabilidade entre o ângulo de insonação dificulta a
reprodutibilidade da medida das velocidades de fluxo12.
A UTC, também conhecida como duplex, em contraste com o método convencional, é
uma técnica mais recente13–15, que combina imagem não-invasiva dos vasos intracranianos e
permite o delineamento das estruturas do parênquima encefálico. Isto aumenta a consistência
e a acurácia do método permitindo a correção das velocidades obtidas pela angulação. Já está
comprovado que o ângulo de insonação para o segmento do vaso estenosado é maior que para
o segmento não afetado, este ângulo resulta em picos sistólicos e velocidades medias de fluxo
(VMF) maiores16. A não-utilização da ferramenta de angulação pode acarretar em erros de
interpretação.
Em diversas publicações recentes, os investigadores têm relatado uma melhor
confiabilidade e reprodutividade nas medidas de velocidade de fluxo intracraniano com a
técnica de duplex comparada à técnica de doppler convencional17–19, bem como moderado
grau de confiabilidade quando comparada a métodos semi-invasivos como a angiotomografia
de crânio.20
1.4

Padronização de valores pelo duplex

A quantificação da estenose arterial intracraniana é importante para avaliação de novas
propostas terapêuticas e preventivas, bem como para o manejo do paciente com AVC na fase
aguda e acompanhamento da evolução da doença aterosclerótica intracraniana.
No que tange à imagem por ultrassonografia, ainda encontra-se indefinido qual
método é mais eficaz na detecção de estenose intracraniana e rede colaterais. Portanto, são
necessários mais estudos para que seja criada uma normatização dos valores médios de
velocidade de fluxo para os diversos vasos da circulação intracraniana, que determinem o
grau de estenose. A padronização dos critérios diagnósticos deve considerar a diversidade
anatômica dos pacientes e a variabilidade inter-examinador.
Atualmente os critérios utilizados para definição de estenose intracraniana são os de
Baumgartner, publicados em 1999, onde foram avaliados prospectivamente 310 pacientes
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com diagnóstico de AVC isquêmico, por meio de um estudo comparativo entre a UTC e a
angiografia digital17.
Os pontos de corte para as velocidades de pico sistólico correspondentes a estenoses
≥50%/ < 50% são: ≥155/≥120 cm/s (artéria cerebral anterior), ≥220/≥155 cm/s (artéria
cerebral média), ≥145/≥100 cm/s (artéria cerebral posterior), ≥140/≥100 cm/s (artéria basilar),
and ≥120/≥90 cm/s (artéria vertebral).
Outros critérios utilizados em associação com os valores de velocidade de fluxo são a
presença de fluxo turbulento no local da estenose, estreitamento visível do vaso no modo
color doppler ou a presença de aliasing*17,20

1.5

Estudos comparativos entre duplex e métodos semi-invasivos

Estudos prévios provam boa correlação entre o DTC e métodos como a angiografia
digital e a AngioRM para o diagnóstico de estenose ou oclusão de grandes vasos
intracranianos, especialmente para estenose de artéria cerebral média. 21,22 A AngioTC, já está
validada por meio de diversos estudos, apresentando alta sensibilidade e especificidade
quando comparada a angiografia por subtração digital para detecção de estenoses > 50% em
arterias intracranianas, podendo ser utilizada para o rastreio da doença arterial intracraniana.23
O Duplex também deve ser considerado como uma ferramenta importante para o
diagnóstico e seguimento dos pacientes portadores de estenose intracraniana, visto que é um
exame não-invasivo, eficiente, de baixo custo e com possibilidade de ser realizado a beiraleito.
De fato, um estudo de Skoloudík e cols. (2011) com 67 pacientes, avaliou a acurácia
entre 3 métodos diagnósticos: UTC, AngioTC e angiografia digital, utilizando para a UTC os
critérios descritos por Baumgartner em 1999. Este estudo demonstrou valores de
sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN)
para a UTC quando comparada a angiografia digital de 88.9%, 94.8%, 51.1%, and 99.3%,
respectivamente. A acurácia da UTC com relação à AngioTC foi de 93.8% (kappa = 0.559)20.

*

O aliasing (do latim alias=de outra forma; neste caso, de outra cor) é um importante fenômeno considerado artefato de
técnica, que ocorre quando a velocidade do sangue excede um limite superior de medida.
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No entanto, os estudos comparativos entre o duplex e a AngioTC são escassos,
principalmente nos países ocidentais, fazendo-se necessária a avaliação da acurácia deste
método para uso em larga escala em centros especializados de atendimento ao AVC
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2 Objetivos
2.1

Objetivo primário

Determinar a frequência e gravidade da estenose intracraniana nas principais artérias
da circulação anterior e posterior do encéfalo em pacientes com AVCI e AIT através da UTC
em uma amostra de pacientes internados na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP).
2.2

Objetivos secundários

2.2.1. Determinação da acurácia da UTC na detecção e quantificação de estenoses
arteriais intracranianas quando comparada à AngioTC.
2.2.2. Determinar se a presença da estenose intracraniana pode estar relacionada com o
evento vascular ocorrido através da topografia da lesão (estenose intracraniana sintomática).
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3 Casuística e Métodos
3.1

Casuística

Este estudo foi realizado com uma amostra de pacientes admitidos na Unidade de
Emergências do HCFMRP-USP. Todos os pacientes, no momento da inclusão no estudo,
estavam internados com diagnóstico de AVCI agudo ou AIT, com idade maior ou igual a 18
anos e possuíam na sua investigação diagnóstica exame da circulação intracraniana.
O delineamento do amostra foi de conveniência, baseado na prevalência de doença
cerebrovascular aguda em nossa unidade (cerca de 500 eventos/ ano) e no tempo disponível
para a coleta. Para isso estimamos o recrutamento de aproximadamente 100 pacientes para o
objetivo primário e de 50 para a avaliação do objetivo de acurácia (secundário).
O estudo foi conduzido de acordo com a Declaração de Helsinki (1975) e a Resolução
nº 466, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil (2012)24. O
protocolo de estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HCFMRP –
USP: número CAAE: 32115414.0.0000.5440 (Anexo A). O Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Anexo B) foi obtido de cada paciente ou seu representante legal antes da
inclusão no estudo.
Foram avaliados, prospectivamente, todos os casos de AVCI ou AIT admitidos na
Unidade de Emergência do HCFMRP-USP, no período de fevereiro a dezembro de 2014.
Nesta avaliação, foram selecionados para o estudo pacientes consecutivos, que preenchessem
os critérios de inclusão e nenhum dos critérios de exclusão, abaixo relacionados.

3.2

Critérios de Inclusão

Para o objetivo primário do estudo:
•

Idade maior ou igual a 18 anos;

•

Pacientes com diagnóstico de AVCI agudo ou AIT que possuíam ultrassonografia
transcraniana colorida nos exames de investigação da circulação intracraniana.
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Para os objetivos secundários do estudo:
•

Idade maior ou igual a 18 anos;

•

Pacientes com diagnóstico de AVCI agudo ou AIT que possuíam como parte da sua
investigação diagnóstica exame de ultrassonografia transcraniana colorida e
angiotomografia intracraniana concomitantemente.

3.3

Critérios de Exclusão

Para o objetivo primário:
•

Ausência de termo de consentimento livre e esclarecido;

•

Ausência de UTC durante sua investigação clínica.

•

Janela transtemporal inadequada bilateralmente, definida

como dificuldade de

visualização do mesencéfalo no modo-B;

Para os objetivos secundários:
•

Ausência de termo de consentimento livre e esclarecido;

•

Ausência de UTC durante sua investigação clínica;

•

Ausência de AngioTC durante sua investigação clínica;

•

Janela transtemporal inadequada bilateralmente, definida

como dificuldade de

visualização do mesencéfalo no modo-B;
•

Pacientes submetidos a procedimento de angioplastia endovascular entre os exames de
UTC e AngioTC;

3.4

Métodos

A inclusão dos pacientes admitidos foi feita de forma prospectiva e consecutiva. Os
pacientes foram recrutados durante o período de internação hospitalar na Unidade de
Emergência do HCFMRP-USP, mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).
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O diagnóstico de AVCI ou AIT foi realizado por um neurologista experiente, que se
baseou na história clínica e/ou achado de neuroimagem compatível com a clínica neurológica.
Foram considerados sintomáticos os casos em que houve uma associação entre os novos
sinais e sintomas e uma nova área de infarto ao exame de neuroimagem no território da artéria
estenosada ou quando o quadro neurológico correspondeu ao território da artéria estenosada.
A coleta de dados foi realizada por meio de questionário estruturado, cujas
informações foram obtidas do próprio paciente, familiares, cuidadores, ou registro médico do
hospital, onde foram contemplados dados sócio-demográficos, história clínica (incluindo
comorbidades) e investigação por métodos de imagem e laboratoriais realizados durante o
seguimento clínico destes pacientes. Os dados foram inseridos em base de dados digital
utilizando-se o Microsoft Office Excel®, elaborada especificamente para o estudo.
O questionário clínico contemplou dados demográficos (idade, sexo, etnia), história
clínica constando dados como a escala de AVC do NIH (Anexo C), data do ictus, topografia
clínica do evento pela OSCS (The Oxfordshire Community Stroke Project Classification –
Anexo D), dados referentes aos fatores de risco para doença vascular: hipertensão arterial
sistêmica (HAS), diabetes melito (DM), tabagismo (atual e prévio), etilismo (atual e prévio),
dislipidemia, Ïndice de Massa Corpórea (IMC), histórico de fibrilação atrial, doença arterial
coronariana (DAC), outras cardiopatias (insuficiência cardíaca congestiva, cardiopatias
congênitas, Doença de Chagas), uso de antiagregantes, anticoagulantes e anticoncepcionais,
história prévia ou familiar de AVC, AIT ou infarto agudo do miocárdio (IAM). Também
foram coletados os dados vitais admissionais (pressão arterial sistólica e diastólica e glicemia
capilar), resultados dos exames laboratoriais (Hemoglobina, Colesterol Total, Colesterol
HDL, Colesterol LDL, Triglicerídeos, Ureia, Creatinina, Hemoglobina Glicosilada , sorologia
para chagas e sífilis) e de outros exames complementares quando realizados
(eletrocardiograma, ecocardiograma, tomografia computadorizada de crânio, ressonância
nuclear magnética de crânio, angioressonância de crânio e doppler de carótidas e vertebrais).
Foram registradas no decorrer de todo período de internação do paciente as principais
complicações, classificação etiológica de TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke
Treatment – Anexo E), mRS (modified Rankin Scale – Anexo F) da alta, NIHSS da alta,
tempo de internação hospitalar e ocorrência de óbito ou reinternação.
Para avaliação do objetivo primário do estudo foram selecionados todos os pacientes
com diagnóstico de AVCI agudo ou AIT, que possuíam na sua investigação diagnóstica
exame de UTC, cujo objetivo era avaliar os diversos vasos da circulação anterior e posterior.
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Para a análise do objetivo secundário do estudo todos os pacientes selecionados
deveríam possuir, concomitantemente, como parte de sua investigação diagnóstica,
ultrassonografia transcraniana e angiotomografia intracraniana. O intuito da realização dos
dois exames foi a avaliação da acurácia diagnóstica. Para tal os examinadores foram cegos em
relação ao outro método de imagem ao qual o paciente foi submetido.
Os exames foram realizados durante a internação hospitalar do paciente, com um
intervalo máximo de 7 dias entre eles para minimizar a possibilidade de erro diagnóstico por
recanalização espontânea ou induzida pelo tratamento de fase aguda.
Os exames de neuroimagem objetivaram a determinação da frequência de detecção
(presença ou não de estenose intracraniana), e a mensuração do grau de estenose (gravidade
da doença) por vaso estudado, conforme descrito nos critérios adiante.
3.4.1 Critérios Diagnósticos para estenose intracraniana
O exame de UTC foi realizado por um neurossonologista experiente da equipe,
seguindo o protocolo padrão de rotina de investigação do laboratório de neurossonologia do
HCFMRP. A circulação extracraniana também foi avaliada por meio do duplex, e quando
seus resultados interferiram na análise de estenose intracraniana o paciente foi excluído da
análise. O neurossonologista tinha acesso aos dados clínicos do pacientes, no entanto
desconhecia o resultado da AngioTC caso esta tivesse sido realizada previamente.
Os vasos avaliados foram: artéria carótida interna supraclinoide (ACSC), artéria
cerebral média (ACM), em seus segmentos M1 e M2, artéria cerebral anterior (ACA), artéria
cerebral posterior (ACP), em seus segmentos P1 e P2, bilateralmente através das janelas
ultrassonográficas transtemporais e artérias vertebrais (AAVV) e artéria basilar (AB) através
da janela suboccipital. No total, 15 segmentos vasculares eram analisados em cada indivíduo,
caso a qualidade das janelas ultrassonográficas permitissem.
A janela óssea foi considerada ausente quando não era possível a visulização do
mesencéfalo ao modoB ou fluxo sanguíneo ao modo color, bilateralmente; e considerada
insuficiente quando apenas uma parte da vasculatura era visualizada.
Para cada vaso disposto acima, foram coletadas como variáveis quantitativas contínuas
as velocidades médias de fluxo (VMF), as velocidades de pico sistólico (VPS), o ângulo de
insonação (quando o comprimento do vaso for de no mínimo 20mm), a profundidade de
insonação e o índice de pulsatilidade (IP) (Anexo G).
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A gradação da estenose foi realizada com a seguinte categorização:
0 – Vaso sem alteração de fluxo
1 – Vaso com alteração de fluxo sem repercussão hemodinâmica (<50%)
2 – Vaso com alteração de fluxo moderada (estenose moderada)(50 – 70%)
3 – Vaso com alteração de fluxo grave (estenose grave) (>70% inclusive)
4 – Vaso ocluído ou com velocidades fluxo muito lentificadas (suboclusão)
O grau de estenose foi definido com base nos critérios atuais vigentes
estabelecidos17,25 ,utilizados em nosso laboratório de neurossonologia (Anexo H). Quando os
critérios não eram preenchidos apenas com valores absolutos das velocidades de fluxo o grau
de estenose foi calculado com base na razão entre a velocidade no ponto de maior aceleração
e a velocidade dos segmentos pré e/ou pós-estenose ou ainda comparando-se com a
velocidade do vaso similar no hemisfério contralateral.
Os exames de angiotomografia foram realizados em aparelho Sensation 64 (Siemens
AG, Erlangen, Alemanha). Após a aquisição da fase pré-contraste, 50-80 mL de meio de
contraste iodado não-iônico (Omnipaque® , 300mg/mL, GE Healthcare AS, Oslo, Noruega)
foi administrado por via endovenosa, com bomba infusora, com velocidade de infusão de
5mL/s, seguido por flush de 60mL de soro fisiológico 0,9% com a mesma velocidade de
infusão. A aquisição pós-contraste foi realizada com espessura de corte de 0,75 mm e
estendeu-se desde os troncos supra-aórticos até o vértice do crânio, envolvendo inclusive os
segmentos distais dos vasos intracranianos.
A interpretação dos exames topográficos foi realizada por um radiologista experiente,
cego em relação ao resultado da UTC, através de imagens fonte e imagens reformatadas
(utilizando o software Osirix® v.6.0.2, Bernex, Suiça), estando disponíveis técnicas de pósprocessamento com reformatação multiplanar, projeção de intensidade máxima (MIP),
renderização de volume (VR) e subtração óssea.
Assim como a UTC, o exame de AngioTC objetivou a determinação da presença ou
não de estenose intracraniana e, posterior mensuração do grau de estenose, seguindo os
mesmos critérios determinados para que fosse realizada uma análise comparativa a posteriori:
0 – vaso sem estenose
1 – vaso com estenose mínima (<50%)
2 – vaso com estenose moderada (50 – 70%)
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3 – vaso com estenose grave (>70% inclusive)
4 – vaso subocluído/ ocluído
A avaliação do grau de estenose foi realizada em plano ortogonal à direção do fluxo
sanguíneo no vaso, sendo realizada a razão entre o diâmetro do vaso no sítio de maior
estenose e o diâmetro de um segmento vascular normal (pré-estenose, pós-estenose ou contralateral), de acordo com o método determinado no estudo WASID26 (Anexo I).
Os resultados da UTC foram comparados aos resultados da AngioTC (considerada
como método padrão-ouro), definindo-se como estenoses significativas estreitamentos ≥ 50%
do lumen (Anexo J).
3.5

Análise Estatística

3.5.1 Variáveis
Foram utilizadas as seguintes variáveis independentes quantitativas: idade (anos);
pressão arterial sistólica (em mmHg); pressão arterial diastólica (em mmHg); glicemia (em
mg/dL); IMC; Hemoglobina glicosilada (em %); Hemoglobina (em g/dL); colesterol total,
LDL, HDL e triglicerídeos ( em g/dL).
Foram utilizadas as seguintes variáveis independentes qualitativas: raça (conforme
declarada pelo próprio paciente); sexo; ocupação; diabetes melito (presente ou ausente);
tabagismo crônico (presente ou ausente); etilismo crônico (presente ou ausente); dislipidemia
(presente ou ausente); cardiopatia (presente ou ausente); doença de chagas (presente ou
ausente); história de evento vascular encefálico prévio (presente ou ausente); fibrilação atrial
(presente ou ausente); doença arterial obstrutiva periférica (presente ou ausente); disfunção
renal (presente ou ausente) e status funcional prévio (mRS – modified Rankin Scale).
A presença das comorbidades foi definida de acordo com os critérios mais atuais de
cada doença ou agravo ou se o diagnóstico prévio já estivesse estabelecido.
Os limites utilizados para categorização das variáreis quantitativas foram derivados de
estudos prévios semelhantes e da distribuição da variável em questão.
Foram consideradas as seguintes variáveis dependentes qualitativas: estenose
intracraniana (presença ou ausência e gradação de estenose), pontuação na escala de NIH;
reinternação, dependência grave (pontuação na escala de Rankin ≥3) e óbito (sim ou não).
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3.5.2 Processamento dos dados
O processamento estatístico foi efetuado através do software SPSS versão 20.0 (IBM
Inc., Armonk, Nova Iorque, EUA). Para todas as análises, o nível de significância estipulado
foi de 5% (bicaudal).
Em primeiro lugar, foi realizada a estatística descritiva das variáveis estudadas. Em
geral, para variáveis quantitativas contínuas, foi utilizada a média como medida de tendência
central e o desvio padrão como medida de dispersão. Para variáveis quantitativas discretas, foi
utilizada a mediana como medida central e o intervalo interquartil como medida de dispersão.
O segundo passo foi a estatística inferencial, utilizando-se o teste qui-quadrado para
avaliar a associação entre variáveis categóricas basais de acordo com presença ou ausência de
estenose intracraniana e o teste de Wilcoxon para amostras independentes com variáveis
numéricas contínuas sem distribuição normal.
A partir desta análise, identificamos as variáveis que não deveriam compor,
simultaneamente, os eventuais modelos de análise múltipla, para evitar possível
multicolinearidade (redundância) nos modelos.
O terceiro passo foi a análise univariada. Diferenças entre os grupos foram verificadas
com o teste t de Student para variáveis de distribuição normal e com o teste de Mann-Wihtney
para variáveis de distribuição não-normal. Foi utilizado o Qui-quadrado ou o teste exato de
Fisher para verificar evidência de associação entre variáveis qualitativas. O teste não
paramétrico, versão exata do teste de Wilcoxon, foi utilizado para verificar diferenças nas
distribuições das variáveis quantitativas em amostras pareadas. As variáveis identificadas com
p menor que 0,10 na análise univariada foram colocadas em um modelo de regressão logística
multivariada. A seleção final do modelo de regressão foi efetuada através do método
Backward.
Por fim, uma análise de concordância, utilizando a AngioTC como padrão-ouro, foi
elaborada para avaliar a presença ou não de estenose intracraniana nos indivíduos estudados,
bem como por cada segmento vascular avaliado, sendo expressa por meio do coeficiente
simples de kappa de Cohen. Também foi feita a concordância entre cada grau de estenose
intracraniana (moderada, grave e suboclusão/oclusão) por cada vaso analisado, demonstrada
por meio do coeficiente ponderado de kappa Cohen.
A análise de acurácia da UTC foi expressa por sua sensibilidade, especificidade, VPP,
VPN, calculados com um IC 95%.
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Para tal, os vasos sanguíneos que não foram visualizados na UTC por insuficiência de
janela óssea (janela insatisfatória) foram considerados como ausentes no sistema na análise
estatística.
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4 Resultados
4.1

Características dos pacientes com AVC incluídos no estudo

4.1.1 Características basais demográficas e clínicas
Durante o período de realização do estudo 271 pacientes foram incluídos . Esta
população foi constituída por 149 (54,9%) homens e 122 (45,1%) mulheres. A idade média
foi de 65,8 ± 12,5 anos, com predomínio de brancos (64,7%).
Os fatores de risco mais prevalentes foram: hipertensão arterial sistêmica (77,7%),
dislipidemia (38,1%), evento cerebrovascular prévio (35,1%), diabetes melito (35,1%),
tabagismo crônico (34,7%) e etilismo crônico (32,1%).
No momento da admissão a mediana da Escala de Coma de Glasgow foi de 15 (IQ:
11-15) e do NIHSS de 8 (IQ: 3-19).
Na alta hospitalar a maior parte dos pacientes (30,2%) foi classificada como
mecanismo indeterminad, seguido de cardioembólico (27,9%), pelo critério de classificação
TOAST.
Cerca de metade dos pacientes (50,4%), recebeu alta hospitalar com escala de Rankin
Modificada (mRS) maior ou igual a 3.
As principais características basais dos pacientes admitidos, segundo critérios de
inclusão/exclusão do estudo, estão descritas na tabela 01.
Tabela 01 - Características basais dos pacientes estudados, N= 271
Variáveis
Idade, anos

Média (DP)
65,86 (12,56)

(continua)
N (%)

Sexo
Masculino

149 (54,9%)
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Variáveis
Raça

Média (DP)

Brancos

(conclusão)
N (%)
174 (64,7%)

Pardo

59 (21,9%)

Negros

36 (13,4%)

Fatores de risco
Hipertensão

209 (77,7%)

Dislipidemia

102 (38,1%)

Evento cerebrovascular prévio

95 (35,1%)

Diabetes melito

94 (35,1%)

Tabagismo

93 (34,7%)

Etilismo

86 (32,1%)

Fibrilação atrial

67 (25,0%)

Cardiopatia (DAC, ICC)

64 (23,9%)

Doença de Chagas

26 (9,7%)

Disfunção renal

15 (5,6%)

Doença arterial periférica
NIHSS admissão
Glasgow admissão

7 (2,6%)
8 (3-19)*
15 (11-15)*

Tipo evento
AVCI agudo

236 (90,8%)

AIT

25 (9,2%)

Tratamento
rtPA

56 (20,7%)

Trombólise mecânica

26 (9,6%)

Critério TOAST
Indeterminado

81 (30,2%)

Cardioembólico

75 (27,9%)

Aterosclerose - grandes vasos

65 (24,2%)

Oclusão - pequenos vasos

36 (13,4%)

Outros
mRS 90 ≥ 3

11 (4,1%)
122 (50,4%)

Óbito < 3meses

45 (18,6%)

Reinternação

31 (12,2%)

DAC: Doença Arterial Coronariana; ICC: Insuficiência Cardíaca Congestiva
NIHSS: do Inglês, National Institute of Heath Stroke Scale.
AVCI: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico; AIT: Ataque Isquêmico Transitório
rtPA: do Inglês, recombinant tissue plasminogen activator
TOAST: Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment, Adams, 1993;
mRS: do Inglês, modified Rankin Scale
* Dados expressos como mediana e intervalo interquartil
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4.2

Investigação dos pacientes com estenose intracraniana

De acordo com o fluxograma de seleção de pacientes (Gráfico 01), quase todos os
pacientes com AVCI/ AIT foram submetidos a algum exame de investigação da circulação
intracraniana: 263 (97%), apenas 8 não fizeram nenhum tipo de exame, 4 por terem sofrido
AVCs muito graves e terem ido a óbito antes da realização e 4 por terem sofrido AVCs muito
brandos (lacunares) e terem recebido alta hospitalar antes da realização dos exames (Gráfico
02). Destes, 168 (61,9%) foram submetidos ao exame de Ultrassonografia Transcraniana
Colorida. Vinte e Cinco (14,9%) pacientes foram excluídos da análise, pois possuíam janela
transtemporal insuficiente/ ausente, restando 143 (85,1%) pacientes para a análise da presença
de estenose intracraniana pela UTC (Gráfico 03).

Gráfico 01 - Fluxograma de seleção dos pacientes
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Gráfico 02 - Distribuição dos exames de circulação intracraniana
realizados, N=271

Gráfico 03 - Caracterização da janela na ultrassonografia transcraniana
nos 168 pacientes

Dos 143 pacientes estudados pela UTC, foram encontradas estenoses intracranianas
significativas, ou seja, superiores a 50% em 55 (38,5%) pacientes, como podemos visualizar
no gráfico 04.
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Gráfico 04 - Presença de estenose intracraniana ≥ 50% nos 143 pacientes

4.2.1 Localização e grau das estenoses intracranianas ≥50%
Dos 825 segmentos insonados (15 vasos de 55 pacientes), foram encontrados 110
(13,3%) segmentos com evidência de estenose luminal, sendo que 41/110 (37,3%) possuíam
estenose entre 50 – 70%, 13/110 (11,8%) com estenoses de 70 – 99% e 56/110 (50,9%)
possuíam suboclusões ou oclusões. As estenoses foram mais frequentes na circulação
anterior, correspondendo a 55,5% (61/110), sendo os vasos mais acometidos a artéria cerebral
média em seu segmento M1 esquerdo (ACM1E) com 15,5%, a artéria cerebral média em seu
segmento M1 direito (ACM1D) com 12,7% e as artérias supraclinoide direita (ACSCD),
cerebral posterior direita em seu segmento P1 (ACP1D), vertebral direita (AVD) e basilar
(AB) em igual proporção, com 8%. Ocorreram mais estenoses no hemisfério direito (40,9%),
seguida do hemisfério esquerdo (35,5%) e pela circulação vértebro-basilar (23,6%).
A distribuição dos graus de estenose por cada vaso insonado pode ser visualizada no
gráfico abaixo.
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ACSC: Artéria Carótida Supraclinoide; ACM: Artéria Cerebral Média (M1: segmento M1, M2:
segmento M2); ACA: Artéria Cerebral Anterior ACP: Artéria Cerebral Posterior (P1: Segmento
P1; P2: segmento P2); AV: Artéria Vertebral; AB: Artéria Basilar
D: Direita; E: Esquerda

Gráfico 05 - Frequência por vaso sanguíneo e grau das Estenoses
Intracranianas ≥50%
A maioria dos pacientes possuía apenas um sítio de estenose moderada – grave, como
podemos observar na tabela abaixo:

Tabela 02 - Número de vasos acometidos por paciente portador de estenose
intracraniana ≥50%
Número de vasos

Frequência de pacientes

Porcentagem (%)

1

25

45,5

2

17

30,9

3

5

9,1

4

6

10,9

5

2

3,6

Total

55

100
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4.2.2 Características clínicas e laboratoriais dos pacientes com estenose
intracraniana ≥50%
Da amostra de 55 pacientes com estenose intracraniana ≥50%, 39 (27,3%) eram
homens e a maioria da raça branca (26,9%). A mediana de idade foi de 64 (IQ: 57 – 73) anos.
Na análise univariada, quando foram comparados os pacientes com e sem estenose
intracraniana, temos que aqueles portadores de estenose intracraniana apresentaram escala de
NIH na admissão mais elevada (10 com IQ entre 4 e 19, p = 0,004) e a pressão sistólica na
admissão marcadamente maior (160mmHg com IQ entre 145 – 170, p = 0,0003).
Na análise das características da alta hospitalar, observa-se que os pacientes com
estenose intracraniana foram classificados em sua maioria como aterosclerose de grandes
vasos, pelos critérios do TOAST (p<0,0001).
A comparação dos principais dados clínicos investigados entre os pacientes com e sem
estenose intracraniana está demonstrada abaixo na Tabela 03.

Tabela 03 - Caracterização clínica dos pacientes com Estenose Intracraniana ≥50%
Característica; N (%)

Total N=143
(100%)

Idade, anos*

Estenose Intracraniana ≥50%
Não=88 (61,5%)

(continua)
P - valor

Sim =55 (38,5%)

62 (56 – 72)

61 ( 55 – 71)

64 (57 – 73)

0,46

89 (62,2)

50 (34,9)

39 (27,3)

0,09

Sexo
Masculino
Raça

0,44

Brancos

90 (63,8)

52 (36,9)

38 (26,9)

Pardo

32 (13,5)

22 (15,6)

10 (7,1)

Negros

19 (13,5)

13 (9,2)

6 (4,3)

39

Característica; N (%)

Total N=143

Estenose Intracraniana ≥50%

(conclusão)
P - valor

(100%)

Não=88 (61,5%)

Sim =55 (38,5%)

Hipertensão

110 (76,9)

68 (47,5)

42 (29,4)

0,90

Diabetes

58 (40,5)

38 (26,6)

20 (13,9)

0,41

Tabagismo

47 (32,9)

29 (20,3)

18 (12,6)

0,97

Evento prévio

63 (44,1)

39 (27,3)

24 (16,8)

0,93

5 (3,5)

5 (3,5)

0 (0,0)

0,07

Cardiopatia (DAC, ICC)

32 (22,4)

19 (13,3)

13 (9,1)

0,77

Fibrilação atrial

31 (21,7)

21 (14,7)

10 (6,9)

0,42

Doença de Chagas

13 (9,1)

10 (6,9)

3 (2,1)

0,23

Dislipidemia

56 (39,2)

37 (25,8)

19 (13,3)

0,37

7 (4,9)

5 (3,5)

2 (1,4)

0,58

Etilismo

45 (31,5)

24 (16,8)

21 (14,7)

0,17

Antiplaquetário prévio

59 (41,3)

33 (23,1)

26 (18,2)

0,24

NIHSS*

7 ( 3 – 15)

6 ( 3 – 13)

10 ( 4 – 19)

0,004

15 ( 12 – 15)

15 ( 13,5 – 15)

14 ( 11 – 15)

0,08

AVCI agudo

124 (86,7)

77 (53,8)

47 (32,9)

0,55

AIT

17 (11,9)

9 (6,3)

8 (5,6)

Não-lacunar

105 (74,4)

61 (43,3)

44 (31,21)

0,13

IMC*

26,7 (24,0 – 30,5)

26,4 (23, 4 – 29,5)

27,1 (24,5 – 31,2)

0,27

PAS*

150 (132 – 164)

140 (130 – 155)

160 (145 – 170)

0,0003

PAD*

90 ( 80-92)

90 ( 77, 5 – 91,0)

90 (80 – 95)

0,29

NIHSS 90*

3 (0 -6)

3 ( 0 – 5)

3 ( 0 - 8)

0,87

mRS 90 ≥ 3

59 (47,2)

35 (28)

24 (19,2)

0,62

Óbito < 3meses

14 (11,2)

6 (8,6)

8 (6,4)

0,57

Reinternação

20 (14,7)

10 (7,35)

10 (7,35)

0,02

Indeterminado

38 (26,6)

33 (23,1)

5 (3,5)

Cardioembólico

41 (28,7)

27 (18,9)

14 (9,8)

Aterosclerose-grandes vasos

41 (28,7)

13 (9,1)

28 (19,6)

Oclusão-pequenos vasos

17 (11,9)

11 (7,7)

6 (4,2)

6 (4,2)

4 (2,8)

2 (1,4)

Fatores de risco

DAOP

Disfunção renal

Glasgow*
Tipo evento

Critério TOAST

Outros

<0,0001

DAOP: doença arterial obstrutiva periférica; DAC: Doença Arterial Coronariana; ICC: Insuficiência Cardíaca Congestiva;
NIHSS: do Inglês, National Institute of Heath Stroke Scale
AVCI: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico; AIT: Ataque Isquêmico Transitório
IMC: Índice de Massa Corpórea; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica
mRS: do Inglês, modified Rankin Scale; TOAST: Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment, Adams, 1993;
*Dados expressos como mediana e intervalo interquartil
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Os principais dados laboratoriais da admissão dos pacientes portadores de estenose
intracraniana ≥50% estão dispostos na tabela abaixo:

Tabela 04 - Resultados de exames laboratoriais colhidos na admissão dos pacientes
com Estenose Intracraniana ≥50%
Achados laboratoriais

Valores

Hemoglobina (g/dL)

14,1 ± 2,1

Hematócrito (%)

41,9 ± 6,0

Glicemia (mg/dL)

147,6 ± 68,9

Hemoblobina glicosilada (%)

7,24 ± 2,1

Colesterol Total (mg/dL)

180,9 ± 71,8

Colesterol LDL (mg/dL)

114,4 ± 43,1

Colesterol HDL (mg/dL)

34,72 ± 10,9

*valores expressos em média e desvio padrão

Na tabela abaixo encontram-se as principais análises comparativas das características
laboratoriais dos pacientes com e sem estenose intracraniana ≥50%. Observa-se que os
pacientes com estenose possuem níveis de colesterol HDL mais baixos (32 com IQ entre 27 e
39, p = 0,02).
Tabela 05 - Caracterização laboratorial dos pacientes com Estenose Intracraniana
≥50%
Característica; N

Total N=143 (100%)

(IQ)

Estenose Intracraniana ≥50%
Não = 88 (61,5%)

HbA1C (%)

P - valor

Sim =55 (38,5%)

6,2 (5,6 – 75)

6,1 ( 5,6 – 7,2)

6,4 (5,6 – 8,0)

0,30

40 (44,9)

24 (26,9)

16 (17,9)

0,60

14,2 (12,8 – 15,3)

14,1 ( 12,9 – 15,5)

14,4 (12,6 – 15,1)

0,95

43 (39 – 46)

42 ( 39 – 46)

43 (38 – 45)

0,66

Colesterol Total (mg/dL)

173 (144 – 208)

176 ( 145 – 206)

173 (83 – 136)

0,54

Colesterol LDL (mg/dL)

110 (83 – 144)

111, 0 (84,0 – 144,0)

102 (83 – 136)

0,46

Colesterol HDL (mg/dL)

35 (30 – 43)

36, 0 (30,0 – 45,0)

32 (27 – 39)

0,02

120 (87 – 165)

119,5 (85,0 – 159,0)

127 (100 – 168)

0,57

HbA1C ≥6,5 (%)*
Hemoglobina (g/dL)
Hematócrito (%)

Triglicerídeos (mg/dL)

HbA1C: hemoglobina glicosilada; IQ: intervalo interquartil
* valores demonstram número de pacientes e porcentagem

Na análise multivariada pelo modelo de backward apenas a pressão arterial sistólica
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elevada na admissão foi preditor indenpendente para o diagnóstico de estenose intracraniana
pela UTC, com valor de p de 0,008. (Tabela 06).

Tabela 06 - Análise Multivariada entre os pacientes com e sem estenose intracraniana
Estenose ≥ 50%
Estenose ≥ 50%

OR Bruto

OR Ajustado

Não = 88 (61,5%)

Sim =55 (38,5%)

(IC 95%)

(IC 95%)

PAS

140

160

1,03

1,02

(IQ)

(130 – 155)

(145 – 170)

(1,01 – 1,04)

(1,01 – 1,05)

P-valor

0,008

PAS: pressão arterial sistólica; IQ: intervalo interquartil; OR: odds ratio; IC 95%: Intervalo de Confiança

4.2.3 Análise das Estenoses Intracranianas Sintomáticas ≥50%
Dentre os 55 pacientes com estenose intracraniana moderada-grave identificou-se 36
(65,5%) com estenose sintomática, isto é, cuja lesão isquêmica ou a clínica neurológica
correspondia ao vaso estenosado (Gráfico 06). Em relação à população de pacientes analisada
pela UTC (143) o número percentual de estenoses sintomáticas corresponde a 25,2% (36/143)

Gráfico 06 - Distribuição das Estenoses Intracranianas Sintomáticas nos pacientes
estudados, N= 143
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4.2.4 Localização e grau das Estenoses Intracranianas Sintomáticas ≥50%
Como se pode verificar no gráfico 07, dos 540 segmentos insonados (15 vasos de 36
pacientes com estenose sintomática), foram encontrados 81 segmentos estenosados. Vinte e
nove deles (35,8%) possuíam estenose entre 50 – 70%, 7 (8,6%) com estenoses de 70 – 99% e
45 (55,5%) possuíam suboclusões ou oclusões. As estenoses foram mais frequentes na
circulação anterior, correspondendo a 60,5% (49/81), sendo os vasos mais acometidos a
artéria cerebral média em seu segmento M1 esquerdo (ACM1E) com 16,1%, seguida pela
artéria cerebral média em seu segmento M1 direito (ACM1D) com 14,8% e a artéria vertebral
direita (AVD) com 9,2%. Ocorreram mais estenoses no hemisfério direito (41,4%), seguido
do hemisfério esquerdo (35,5%) e pela circulação vértebro-basilar (23,6%).
A distribuição dos graus de estenose por cada vaso insonado pode ser visualizada no
gráfico abaixo.

ACSC: Artéria Carótida Supraclinoide; ACM: Artéria Cerebral Média (M1: segmento M1, M2:
segmento M2); ACA: Artéria Cerebral Anterior ACP: Artéria Cerebral Posterior (P1: Segmento
P1, P2: segmento P2); AV: Artéria Vertebral; AB: Artéria Basilar
D: Direita; E: Esquerda

Gráfico 07 - Frequência por vaso sanguíneo e grau das Estenoses Intracranianas
Sintomáticas ≥50%
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A maior parte dos pacientes possuía 2 sítios de estenose moderada – grave, como
podemos observar na tabela abaixo:

Tabela 07 - Número de vasos acometidos por paciente com Estenose Intracraniana
Sintomática≥ 50%
Número de vasos

Frequência de pacientes

Porcentagem (%)

1

10

27,8

2

12

33,3

3

7

19,4

4

6

16,7

5

1

2,8

Total

36

100

4.2.5 Características clínicas e laboratoriais dos pacientes com estenose
intracraniana sintomática ≥50%
Da amostra de 36 pacientes com estenose intracraniana sintomática ≥50%, 29 (80,5%)
eram homens e a maioria da raça branca (69,4%). A mediana de idade foi de 61,5 (IQ: 55,5 –
69,0) anos.
Na análise univariada (Tabela 08), quando foram comparados os pacientes
sintomáticos e os assintomáticos, encontrou-se associação entre estenose intracraniana
sintomática e sexo masculino (p=0,03) e com faixa etária mais baixa (p=0,02).
Os demais fatores de risco avaliados não apresentaram associações estatisticamente
significantes.
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Tabela 08 - Caracterização clínica dos pacientes com Estenose Intracraniana
Sintomática ≥50%
Características; N (%)

Total N=55
(100%)

Estenose ≥ 50%

(continua)
P – valor

assintomática

sintomática

N=19 (34,5%)

N= 36 (65,5%)

64 (57 – 73)

73 (57 – 78)

61,5 (55,5 – 69,0)

0,02

39 (70,9)

10 (18,2)

29 (52,7)

0,03

Brancos

38 (70,4)

13(24,1)

25 (46,3)

0,93

Pardo

10 (18,5)

2 (3,7)

4 (7,4)

Negros

6 (11,1)

2 (3,7)

4 (7,4)

Hipertensão

42 (76,4)

15 (22,3)

27 (49,1)

0,74

Diabetes

20 (36,4)

5 (9,1)

15 (27,3)

0,26

Tabagismo

18 (32,7)

4 (7,3)

14 (25,4)

0,18

Evento prévio

24 (43,6)

9 (16,4)

15 (27,3)

0,68

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

-

Cardiopatia (DAC, ICC)

13 (23,6)

3 (5,5)

10 (18,2)

0,31

Fibrilação atrial

10 (18,2)

5 (9,1)

5 (9,1)

0,25

3 (5,5)

2 (3,6)

1 (1,8)

0,22

19 (34,5)

8 (14,5)

11 (20,0)

0,39

2 (3,6)

1 (1,8)

1 (1,8)

0,64

Etilismo

21 (38,2)

5 (9,1)

16 (29,1)

0,19

Antiplaquetário prévio

26 (47,3)

9 (16,4)

17 (30,9)

0,99

NIHSS*

10 ( 4 – 19)

13 (3 – 22)

10 ( 5 – 19)

0,86

Glasgow*

14 ( 11 – 15)

13,5 (11 – 15)

14,5 (11,5 – 15,0)

0,66

AVCi agudo

48 (87,3)

18 (32,8)

30 (54,5)

0,19

AIT

7 (12,7)

1 (1,8)

6 (10,9)

Não-lacunar

44 (81,5)

13 (24,1)

31 (57,4)

0,21

27,1 (24,5 –

28,5 (24, 8 – 34,2)

27,1 (24,5 – 30,1)

0,23

162 (147 – 171)

160 (143 – 170)

0,33

88 ( 78 – 90)

90 (80 – 100)

0,32

Idade, anos*
Sexo
Masculino
Raça

Fatores de risco

DAOP

Doença de Chagas
Dislipidemia
Disfunção renal

Tipo evento

IMC*

31,2)
PAS*

160 (145 –
170)

PAD*

90 ( 80-95)
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Características; N (%)

Total N=55
(100%)

Estenose ≥ 50%
assintomática
N=19 (34,5%)

(conclusão)
P – valor

sintomática
N= 36 (65,5%)

NIHSS 90*

3 (0 -8)

3 ( 0 – 5)

2 ( 0 – 9)

0,96

mRS 90 ≥ 3

24 (50)

10 (20,8)

14 (29,1)

0,36

Óbito < 3meses

8 (14,5)

4 (7,2)

4 (7,2)

1,00

Reinternação

10 (19,6)

2 (3,9)

8 (15,7)

0,56

Indeterminado

6 (10,9)

3 (5,5)

3 (5,4)

Cardioembólico

14 (25,4)

6 (10,9)

8 (14,5)

Aterosclerose-grandes vasos

28 (50,9)

6 (10,9)

22 (40,0)

Oclusão-pequenos vasos

(10,9)

4 (7,3)

2 (3,6)

Outros

1 (1,8)

0 (0,0)

1 (1,8)

Critério TOAST

0,168

DAOP: Doença Arterial Obstrutiva Periférica; DAC: Doença Arterial Coronariana; ICC: Insuficiência Cardíaca
Congestiva; NIHSS: do Inglês, National Institute of Heath Stroke Scale; AVCI: Acidente Vascular Cerebral Isquêmico;
AIT: Ataque Isquêmico Transitório; IMC: Índice de Massa Corpórea; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial
diastólica; mRS: do Inglês, modified Rankin Scale; TOAST: Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment, Adams, 1993
*Dados expressos como mediana e intervalo interquartil

Os principais dados laboratoriais da admissão dos pacientes portadores de estenose
intracraniana sintomática ≥50% estão dispostos na tabela abaixo:

Tabela 09 - Resultados de exames laboratoriais colhidos na admissão dos pacientes
com Estenose Intracraniana Sintomática ≥50%
Achados laboratoriais

Valores

Hemoglobina (g/dL)

14,1 ± 2,3

Hematócrito (%)

41,9 ± 6,7

Glicemia (mg/dL)

147,9 ± 68,6

Hemoblobina glicosilada (%)

7,05 ± 1,7

Colesterol Total (mg/dL)

178,8 ± 85,1

Colesterol LDL (mg/dL)

107,9 ± 46,8

Colesterol HDL (mg/dL)

34,06 ± 11,8

*valores expressos em média e desvio padrão

Na tabela 10, disposta abaixo, encontram-se as principais análises comparativas das
características laboratoriais dos pacientes com estenoses intracranianas ≥50% sintomáticas e
assintomáticas.
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Tabela 10 - Caracterização laboratorial dos pacientes com Estenose Intracraniana
Sintomática ≥50%
Característica;

Total N=55

N (%)

Estenose ≥ 50%

(100%)

P – valor

assintomática

sintomática

N=19 (34,5%)

N= 36 (65,5%)

6,4 (5,6 – 8,0)

6,4 ( 6,2 – 7,0)

6,7 (5,5 – 8,1)

0,63

16 (48,5)

6 (18,2)

10 (30,3)

0,82

14,4 (12,6 – 15,1)

14,5 ( 12,9 – 15,0)

14,2 (12,6 – 15,4)

0,70

43 (38 – 45)

43 ( 39 – 45)

42,5 (38 – 45,5)

0,68

CT

173 (138 – 208)

181 ( 149 – 222)

167 (131 – 190)

0,17

LDL

102 (83 – 136)

126,5 (101,0 – 159,0)

98 (78 – 120)

0,03

HDL

32 (27 – 39)

33, 0 (31,0 – 42,0)

32 (26 – 37,5)

0,35

127 (100 – 168)

119,5 (85,0 – 159,0)

128 (89 – 170)

0,95

HBA1C
HbA1C ≥6,5*
HB
HTC

TG

HbA1C: hemoglobina glicosilada; IQ: intervalo interquartil; * valores demonstram número de pacientes e porcentagem

Na análise multivariada pelo modelo de backward, tanto a faixa etária mais
baixa como o sexo masculino foram preditores indenpendentes para o diagnóstico de estenose
intracraniana pela UTC, com valor de p de 0,01 e 0,006, respectivamente. (Tabela 11).

Tabela 11 - Análise Multivariada entre os pacientes com e sem Estenose Intracraniana
Sintomática ≥ 50%
Estenose ≥50%
assintomática
N= 19
Idade*
Sexo
masculino

sintomática

OR Bruto

OR Ajustado

IC95% (LI – LS)

IC95% (LI – LS)

P=valor

N= 36

73(57– 78)

61,5(55,5– 69,0)

0,94 (0,89 – 1,00)

0,92 (0,86 – 0,98)

0,01

10 (18,2)

29 (52,7)

0,73 (0,10–12,65)

0,54 (0,92 – 7,95)

0,006

IC: Intervalo de confiança 95%, LI: limite inferior; LS: limite superior; OR: odds ratio
*Dados expressos como mediana e intervalo interquartil
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4.3

Acurácia entre a UTC e a AngioTC

Dos 271 pacientes, 168 (61,6%) foram submetidos à UTC, 205 à AngioTC (75,6%) e
117 (43,2%) a ambos os métodos (Gráfico 09). A AngioTC foi indicada conforme critério
clínico.

Gráfico 09 - Frequência dos exames de circulação intracraniana nos 271 pacientes

Destes 117 pacientes, comparou-se a acurácia de detecção da estenose intracraniana
moderada-grave em 100 indivíduos, pois 16 indivíduos possuíam janelas ultrassonográficas
totalmente inadequadas e em 1 (um) indivíduo a progressão do contraste do exame de
AngioTC ficou inadequada para a análise.
Estenose intracraniana ≥50% foi identificada em 33 (73,3%) indivíduos por ambos os
métodos e descartada também em 33 (73,3%) dos indivíduos, com um coeficiente Kappa de
Cohen27 fraco (0,33) (Tabela 12).
Tabela 12 – Detecção de estenoses ≥50% por meio dos métodos de UTC e AngioTC
em 100 pacientes
AngioTC

UTC

Negativo

Positivo

Total

Negativo

33

22

55

Positivo

12

33

45

Total

45

55

100
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No entanto o método demonstrou ter alta especificidade (73%) e VPN considerável
(60%), como pode-se verificar na tabela abaixo:
Tabela 13 - Acurácia entre a UTC e a AngioTC na detecção de estenoses
intracranianas ≥ 50% em 100 pacientes
Estimativa

LI IC 95%

LS IC 95%

Prevalência

0.55

0.45

0.65

Sensibilidade

0.60

0.46

0.73

Especificidade

0.73

0.58

0.85

Valor Preditivo Positivo

0.73

0.63

0.84

Valor Preditivo Negativo

0.60

0.49

0.71

LI: Limite Inferior; LS: Limite Superior; IC95%: Intervalo de Confiança

Quando analisamos a capacidade de detecção por vaso sanguíneo estudado temos que
a UTC possui uma alta especificidade e valor preditivo negativo na maior parte dos vasos
(Tabela 14) e acurácia moderada estimada pelo índice de Kappa Cohen nos seguintes vasos:
ACM1D, ACP2D, AB, ACSCE, ACM1E e AVE, conforme exposto na Tabela 15.
Tabela 14 - Acurácia entre a UTC e a AngioTC na detecção de estenoses
intracranianas ≥ 50% por segmento vascular
(continua)
VPN

Sensibilidade

Especificidade

VPP

ACSCD

0.40 (0,07 – 083)

0.91 (0,82 – 0,96)

0.22 (0,02 – 0,42)

0.96 (0,92 – 0,99)

ACM1D

0.67 (0,35 – 0,88)

0.92 (0,83 – 0,96)

0.57 (0,33 – 0,80)

0.95 (0,91 – 0,98)

ACM2D

0.13 (0,01 – 0,53)

0.94 (0,85 – 0,98)

0.20 (-0,01 – 0,40)

0.91 (0,84 – 0,96)

ACA1D

1.00 (0,05 – 1,04)

0.94 (0,85 – 0,98)

0.20 (-0,15 – 0,55)

1.00 (1,00 – 1,00)

ACP1D

0.00 (0,04 – 0,09)

0.94 (0,84 – 0,97)

0.00

0.97 (0,93 – 1,00)

ACP2D

0.40 (0,07 – 0,83)

0.99 (0,91 – 0,99)

0.67 (0,20 – 1,13)

0.96 (0,92 – 0,99)

AVD

0.27 (0,07 – 0,60)

0.94 (0,85 – 0,98)

0.43 (0,14 – 0,70)

0.89 (0,82 – 0,95)

AB

0.75 (0,21 – 0,99)

0.94 (0,85 – 0,98)

0.43 (0,10 – 0,76)

0.98 (0,97 – 1,00)

ACSCE

0.67 (0,13 – 1,00)

0.97 (0,89 – 0,99)

0.50 (0,06 – 0,94)

0.99 (0,97 – 1,00)

ACM1E

0.82 (0,48 – 0,97)

0.90 (0,80 – 0,96)

0.56 (0,34 – 0,79)

0.96 (0,95 – 0,99)
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(conclusão)
VPN

Sensibilidade

Especificidade

VPP

ACM2E

0.25 (0,04 – 0,64)

0.95 (0,85 – 0,98)

0.40 (0,08 – 0,72)

0.90 (0,83 – 0,97)

ACA1E

*

0.97 (0,88 – 0,99)

*

*

ACP1E

0.50 (0,03 – 1,00)

0.96 (0,87 – 0,98)

0.25 9-0,08 – 0,58)

0.99 (0,96 – 1,00)

ACP2E

0.20 ( 0,01 – 0,70)

0.98 (0,90 – 0,99)

0.50 (-0,03 – 1,03)

0.94 (0,88 – 0,99)

AVE

0.67 (0,24 – 0,94)

0.96 (0,88 – 0,98)

0.57 ( 0,23 – 0,91)

0.97 (0,95 – 0,99)

ACSC: Artéria Carótida Supraclinoide; ACM: Artéria Cerebral Média; M1 e M2 (segmentos M1 e M2); ACA1:
Artéria Cerebral Anterior segmento A1; ACP: Artéria Cerebral Posterior; P1 e P2 (segmentos P1 e P2); AV:
Artéria Vertebral; AB: Artéria Basilar; D: Direita; E: esquerda;
*: não estimado

Tabela 15 - Coeficiente Kappa de Cohen para a detecção de estenoses intracranianas ≥
50% por segmento vascular
Segmento Vascular

Kappa

LI IC 95%

LS IC 95%

ACSCD

0,23

0,00

0,55

ACM1D

0,55

0,31

0,79

ACM2D

0,08

0,00

0,36

ACA1D

0,32

0,00

0,79

ACP1D

0

0

0

ACP2D

0,50

0,04

0,91

AV4D

0,30

0

0,55

AB

0,51

0,14

0,88

ACSCE

0,55

0,09

1,00

ACM1E

0,60

0,37

0,84

ACM2E

0,24

0,00

0,58

ACA1E

*

*

*

ACP1E

0,31

0,00

0,80

ACP2E

0,25

0,00

0,69

AV4E

0,58

0,25

0,91

ACSC: Artéria Carótida Supraclinoide; ACM: Artéria Cerebral Média; M1 e M2
(segmentos M1 e M2); ACA1: Artéria Cerebral Anterior segmento A1; ACP: Artéria
Cerebral Posterior; P1 e P2 (segmentos P1 e P2); AV: Artéria Vertebral; AB: Artéria
Basilar; D: Direita; E: esquerda;
*: não estimado

Por fim, realizamos uma análise de subgrupo selecionando apenas os pacientes que
possuíam exames de UTC e AngioTC com intervalo máximo de 24 horas entre as suas
execuções. Dos 100 pacientes com ambos os métodos, 68 preenchiam este critério. Foi
realizada uma análise de concordância por meio do coeficiente Kappa de Cohen podenderado
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para

cada

grupo

de

gradação

de

estenose

intracraniana

(moderada,

grave,

suboclusão/oclusão), e os resultados estão demonstrados na tabela 16.
Tabela 16 - Coeficiente Kappa de Cohen ponderado para a detecção de estenoses
intracranianas ≥ 50% por segmento vascular
Segmento vascular

Kappa de Cohen

Kappa de Cohen

(100 pacientes)

(68 pacientes)

(IC95%LI – LS)

(IC95%LI – LS)

ACSCD

0,13 (0,00 – 0,24)

0,19 (0,00 – 0,42)

ACM1D

0,46 (0,23 – 0,69)

0,51 (0,23 – 0,79)

ACM2D

0,08 (0,00 – 0,36)

0,00

ACA1D

0,23 (0,00 – 0,64)

0,00

ACP1D

0,00

0,00

ACP2D

0,65 (0,23 – 1,00)

1,00 (1,00 – 1,00)

AV4D

0,19 (0,00 – 0,37)

0,37 (0,00 – 0,78)

AB

0,35 (0,02 – 0,69)

0,50 (0,12 – 0,87)

ACSCE

0,65 (0,21 – 1,00)

0,44 (0,00 – 0,91)

ACM1E

0,64 (0,43 – 0,86)

0,66 (0,45 – 0,86)

ACM2E

0,20 (0,00 – 0,52)

0,21 (0,00 – 0,55)

ACA1E

0,00

0,00

ACP1E

0,17 (0,00 – 0,45)

0,55 (0,09 – 1,00)

ACP2E

0,09 (0,00 – 0,32)

0,14 (0,00 – 0,40)

AV4E

0,41 (0,12 – 0,71)

0,58 (0,29 – 0,86)

LI: Limite Inferior; LS: Limite Superior; IC95%: intervalo de confiança
ACSC: Artéria Carótida Supraclinoide; ACM: Artéria Cerebral Média; M1 e M2 (segmentos M1 e
M2); ACA1: Artéria Cerebral Anterior segmento A1; ACP: Artéria Cerebral Posterior; P1 e P2
(segmentos P1 e P2); AV: Artéria Vertebral; AB: Artéria Basilar; D: Direita; E: esquerda;
*: não estimado
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5 Discussão
5.1

Frequência da Estenose Intracraniana numa população Ocidental

A estenose intracraniana causada por Doença Aterosclerótica Intracraniana (DAIC) é
cada vez mais reconhecida como uma das principais causas de AVCI e é fator de risco
independente para a recorrência deste28,2. Nos asiáticos chega a ser responsável por cerca de
mais de 50% dos casos de AVCI.
Segundo Klötzsch, 2000, a estenose intracraniana ainda é pouco estudada na
população

Ocidental,

podendo

estar

subdiagnosticada

em

relação

a

estenose

extracraniana29,30. Neste estudo, no qual foram admitidos 271 pacientes com AVC agudo,
admitidos em uma unidade de emergência brasileira, dos 143 pacientes avaliados pelo método
de doppler transcraniano, encontramos uma elevada frequência relativa de estenose
intracraniana (38,5%). Este dado contrasta com as principais referencias atuais, que indicam
uma prevalência de cerca de 8 – 10% entre os Ocidentais.31,6
Historicamente, o estudo da estenose extracraniana é mais factível de ser realizado,
por ser mais fácil e prático que o estudo da circulação intracraniana. Mesmo nos dias atuais,
ainda existem serviços de atendimento ao paciente com AVC que restrigem sua investigação
ao segmento extracraniano.
Sacco et al, em 1995, realizaram um estudo em Manhattan, com pacientes adultos
hospitalizados por AVCI (N= 438; 35% negros, 46% hispânicos e 19% brancos), encontrando
8% de aterosclerose intracraniana nesta população. A proporção de aterosclerose
extracraniana foi semelhante entre os grupos étnicos, no entanto a aterosclerose intracraniana
foi muito mais frequente em negros e hispânicos (OR 7,8 IC 95%, 1,04 a 57,7)31. Na nossa
população de estudo não evidenciamos uma diferença significativa entre os grupos étnicos (p
= 0,44), inclusive tendo sido a estenose intracraniana mais presente entre os brancos, isto
porque nossa população de base de pacientes com AVCIs foi classificada como branca em
64,7%.
Arenillas, 2011, advoga que, provavelmente, a prevalência e importância clínica da
doença ainda esteja subestimada em populações ocidentais6. Apesar da escassez de estudos
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brasileiros no tema, nossos dados alinham-se com dois deles, recentemente realizados na
cidade de Salvador- Bahia, que encontraram mais de 30% de prevalência de estenose
intracraniana em pacientes com AVC32,33.
5.2

Caracteristicas clínicas e laboratoriais dos pacientes com Estenose
Intracraniana

Na nossa população de 271 pacientes com AVCI/AIT estudados encontramos que
mais da metade (54,9%) eram homens e declarados brancos (64,7%); e que o principal fator
de risco encontrado foi a hipertensão arterial sistêmica. Esses dados influenciam nos
resultados

dos

pacientes

com

estenose

intracraniana

≥50%

diagnosticados

pela

ultrassonografia transcraniana. Outros estudos também demonstram uma prevalência da
estenose intracraniana no sexo masculino, chegando a alcançar mais de 70% da amostra.21
Praticamente todos os pacientes foram submetidos a algum exame da circulação
intracraniana (97%), apenas 8 não realizaram esta investigação, ou porque tinham AVCs
muito graves e foram a óbito antes ou porque tinham quadros brandos e receberam alta
hospitalar antes da execução. No total, 168 pacientes foram investigados por meio da UTC,
sendo que uma pequena parcela de 25 pacientes (14,9%) foi excluída por possuir janela
transtemporal insuficiente/ ausente. De acordo com Zhao, 2011, a insuficiência de janela é
encontrada em 8% nas mulheres e 11% nos homens25. Em que pese já ser conhecida esta
limitação do exame de UTC, nós encotramos uma alta prevalência de estenose intracraniana
pelo método, como já descrevemos anteriormente, isto comprova a importância da
investigação rotineira, principalmente nos centros de atendimento especializado em AVC.
Com relação às características clínicas nós observamos que a estenose intracraniana
foi mais frequententemente identificada naqueles pacientes com escala de NIH mais elevada
(p = 0,004), podendo demonstrar uma possível tendência a ocorrência de AVCs mais graves
na apresentação do quadro. Esses dados estão em consonância com um estudo de 2013,
realizado em 2 hospitais universitários dos Estados Unidos, publicado por Lau et al, que
demonstra AVCs mais graves (NIHSS elevada na admissão) em pacientes portadores de
estenose intracraniana causada por doença aterosclerótica demonstrada por angiotomografia
intracraniana.34
A pressão arterial sistólica elevada na admissão foi significativamente mais alta nos
pacientes portadores de estenose (p = 0,003), e foi o único fator independetemente associado
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na análise multivariada. Níveis de pressão arterial sistólica elevados na admissão também
foram

demonstrados

em

outros

estudos

em

paientes

portadores

de

estenose

intracraniana.35,36,37 Um estudo realizado na China, entre 2009 e 2013, demonstrou uma
elevada associação entre a presença de hipertensão arterial sistêmica e a estenose de artéria
carótida interna intracraniana sintomática (OR:5.98; IC 95%:1.79 – 19.98) e outras estenoses
intracranianas assintomáticas (OR: 2.56; IC 95%:1.22–5.37)38.
No critério TOAST a maior parte dos pacientes com estenose intracraniana foram
classificados como ateroscleróticos de grandes vasos, com um valor de altamente significativo
(< 0,0001).
Na análise dos dados laboratoriais observamos que os níveis de HDL foram
significativamente inferiores nos pacientes com estenose do que nos sem estenose (p = 0,02).
Wang et al., em um estudo publicado em 2013 a partir do estudo CICAS, investigaram
a relação do colesterol HDL e o desenvolvimento de estenose intracraniana nos paciente
chineses com AVCi. Os 1984 pacientes estudados foram classificados em grupos com
estenose (N = 888) e sem estenose, mais pacientes do grupo com estenose (51,6%) possuíam
HDL baixo (p = 0,001). Esta associação permaneceu verdadeira quando ajustada para os
principais fatores de risco convencionais [OR 1,36; IC 95% (1.13–1.63)].39
Com base nestes dados, temos que baixos níveis de colesterol HDL são fortemente
associados com o desenvolvimento de estenose intracraniana aterosclerótica, influenciando na
regressão do processo de aterosclerose e remodelamento vascular.40
5.3

Caracteristicas clínicas e laboratoriais dos pacientes com Estenose
Intracraniana Sintomática ≥50%

A prevalência da estenose intracraniana sintomática (EIcS) varia de 1% a 24% a
depender do estudo analisado.31,41
A estenose intracraniana sintomática é responsável por por altas taxas de recorrência
nos pacientes com AVCI, principalmente quando a área de estenose é superior a 70%, logo
após a sintomas recentes cerebrovasculares e em mulheres. 42
Em nosso estudo foi identificada uma alta taxa de EIcS (65,5%) dentre os pacientes
identificados com estenoses acima de 50%. Em relação aos pacientes avaliados pela UTC
(N=143) a porcentagem de EIcS é de 25,2% o que contrasta com as referências de outros
estudos internacionais que indicam uma prevalência menor.
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Tsivgoulis et al., 2014, realizaram um estudo em pacientes gregos hospitalizados por
AVCI e encontraram uma taxa de EIcS próxima a 10%. Estes paciente foram estudados com
doppler transcraniano e tiveram seus achados confimados por angiografia cerebral digital.
Os pacientes com EIcS ≥50% foram significativamente mais jovens (p = 0,02) na
nossa amostra, o que vai de encontro em relação ao conhecimento geral em que o risco de
ocorrência de eventos cerebrovasculares, de uma forma geral, aumenta com o passar da idade.
Nossos resultados sugerem que os fatores de risco tradicionais para as doenças
cerebrovasculares estão cada vez mais presentes na população mais jovem, podendo
contribuir para o aumento da incidência de doença aterosclerótica intracraniana,
principalmente quando ocorrem em associação. Um estudo chinês, com 197 pacientes jovens
demonstrou uma alta taxa de EIcS (35%), com predominância nos indivíduos do sexo
masculino (p = 0,001) e hipertensos ( p < 0,001).43
O sexo masculino novamente predominou entre os portadores de EIcS ( p = 0,03),
com significância estatística, isto pode ser decorrência do maior número de indivíduos do
sexo masculino admitidos em nosso serviço. Outros estudos demonstram essa associação,
porém sem significância estatística.44,45 No entanto, Wityk et.al., em 1996, encontraram que
os homens eram mais sujeitos a lesões intracranianas que as mulheres (29% versus 14%, p =
0,03).41
Na análise multivariada evidenciamos que os fatores preditores para EIcS foram a
idade menor (p = 0,01) e o sexo masculino (p = 0,06).
5.4

Métodos de investigação da Estenose Intracraniana

O exame padrão-ouro para investigação de estenose intracraniana ainda permanece a
angiografia por subtração digital, no entanto, mais recentemente, outros métodos menos
invasivos vem sendo comprovadamente eficazes para fins de detecção e seguimento.
O estudo SONIA46, publicado em 2007, concluiu que o doppler transcraniano e a
angioresonância de encéfalo possuem alto valor preditivo negativo na análise de estenoses
arteriais entre 50 – 99%; podendo ser utilizados como métodos de rastreio para excluir a
presença de estenose intracraniana moderada-grave, os achados anormais requerem
confirmação por outro método de neuroimagem.
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Há décadas, o doppler transcraniano vem sendo utilizado para o estudo de estenoses
intracranianas, desde as primeiras demonstrações realizadas por Aaslid47. O exame tem
vantagens de ser barato, não-invasivo e poder ser realizado a beira-leito.
Mais recentemente a ultrassonografia transcraniana colorida foi introduzida no rol de
procedimentos investigativos, como um novo método de imagem para avaliação das artérias
intracranianas, que incorpora a imagem da vasculatura ao sinal doppler pulsatil.17,48 Pelo fato
de ser possível a identificação dos vasos sanguíneos, o ângulo de insonação pode ser
mensurado e corrigido, permitindo uma aferição de velocidade de fluxo mais próxima ao
valor real.49
Nosso estudo utilizou a ultrassonografia transcraniana colorida para análise das
estenoses intracranianas, executando a correção do ângulo sempre que visulizado mais de
20mm do vaso em questão, permitindo assim uma maior fidedignidade das velocidades de
fluxo. A maior parte dos estudos não utiliza esta técnica de angulação, e considera apenas os
pontos de corte dos valores de velocidade de fluxo, enquanto nós utilizamos além dos
critérios de aumento de velocidade, outros como anormalidades do espectro da onda
(turbulência, achatamento, fluxo mínimo) e razão pré-estenose/ estenose.
Apesar de a UTC ser um método com inúmeras vantagens e ser amplamente realizada
em nosso serviço de atendimento especializado em AVC, os resultados do nosso estudo
devem ser interpretados no contexto de seu desenho metodológico e considerer a já conhecida
limitação da UTC em relação às janelas transcranianas, o que pode ter acarretado a um
coeficiente de kappa simples baixo para a detecção entre pacientes.
No entanto, como pode ser visto em nossos resultados, comparativamente ao estudo
SONIA, já citado anteriormente, nosso estudo, demonstrou alta especificidade e VPN tanto
para detecção de qualquer estenose intracraniana superior a 50% por paciente como para
análise comparativa por segmento vascular. Assim sendo, é, comprovadamente, um bom
método de rastreio para as estenoses intracranianas superiors a 50%.
Adicionalmente, outra vantagem do nosso estudo é o fato de termos analisado os 15
segmentos vasculares da circulação anterior e posterior, visto que grande parte dos trabalhos
apenas se concentram no estudo de apenas um vaso em específico 50. Analisando o coeficiente
de kappa simples e kappa ponderado por segmento vascular, encontramos uma acurácia
moderada para ACM1D, ACP2D, AB, ACSCE, ACM1E e AVE. Isso pode ser explicado, em
parte, por serem vasos mais calibrosos e, portanto, com maior facilidade de acesso à UTC.
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6 Conclusões
Os resultados do presente estudo possibilitam concluir que:
1. Em uma amostra pacientes com AVC agudo admitidos em um centro terciário
brasileiro de referência, 38,5% apresentaram estenose intracraniana superior a 50%
do lúmen arterial ao exame de Ultrassonografia Transcraniana Colorida. Destes,
63,5% apresentavam estenoses intracranianas sintomáticas.
2. Os fatores de risco independentes associados a estenose intracraniana foram:
hipertensão arterial sistêmica na admissão e sexo masculino.

3. De um forma geral, os indivíduos portadores de estenose intracraniana apresentam
mais AVCs não-lacunares e foram classificados como ateroscleróticos de grandes
vasos pelo critério TOAST.
4. A ultrassonografia transcraniana colorida é uma ferramenta à beira-leito e nãoinvasiva que pode ser utilizada para avaliação das artérias intracranianas com alta
especificidade e valor preditivo negativo e moderada acurácia para estenoses
moderadas-severas, quando comparada a angiotomografia intracraniana.
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8 Anexos
8.1

Anexo A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa
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8.2

Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

INFORMAÇÃO AOS SUJEITOS DE PESQUISA E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE
E ESCLARECIDO
TÍTULO DO PROJETO: Avaliação da frequência e gravidade da Doença Aterosclerótica
Intracraniana nos pacientes com AVCi e AIT através da ultrassonografia transcraniana colorida e
angiotomografia de crânio
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Letícia Januzi de Almeida Rocha (CRM/SP:165209)
PESQUISADORES COLABORADORES: Octávio Marques Pontes Neto, Pedro Telles Cougo
Pinto, Millene Rodrigues Camilo, Frederico Fernandes Alessio Alves, Clara Monteiro Barreira,
Francisco Antunes Dias.
INSTITUIÇÃO: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
O(A) Senhor(a), está sendo convidado(a) a participar de um estudo que tem por objetivo
avaliar a frequência e gravidade da aterosclerose intracraniana (entupimento nos vasos do
cérebro) nos pacientes em pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico.
__________ O Acidente Vascular Cerebral isquêmico é uma doença grave que é causada
pelo entupimento de um vaso sanguíneo cerebral. De uma maneira geral, o AVC é a principal
causa de morte no Brasil e também a principal causa de invalidez não traumática (não causada
por acidente) e pode estar associado ou ser causado por diversas condições clínicas, incluindo
a aterosclerose intracraniana, que é um estreitamento no vaso sanguíneo. O tratamento de
cada tipo de AVC deve ser individualizado, e isso só é possível quando sua causa é conhecida.
__________ Através deste estudo nós pretendemos avaliar a frequência de estreitamento dos
vasos intracranianos nos pacientes de AVCi internados na Unidade de Emergência do
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Para tal, o senhor(a) será submetido(a) a um exame
de ultrassonagrafia transcraniana que será realizado por um Neurologista treinado da equipe.
O exame de Ultrassonografia transcraniana é seguro e não causa dor, e faz parte da
investigação das causas de AVC.
__________ Você será avaliado por um dos pesquisadores e serão colhidas diversas
informações clínicas em um questionário de pesquisa específico. Além disso, solicitamos sua
autorização para ter acesso a dados do seu prontuário, assim como resultado de exames
realizados durante seu internamento ou acompanhamento ambulatorial.
__________ Neste estudo você não terá modificação no seu tratamento, ou seja, não serão
testadas medicações ou novos tratamentos. Não existe custo algum para você ou sua família,
assim como não há remuneração ou distribuição de medicações em troca de sua participação.

64

As informações obtidas são confidenciais e só serão utilizadas para fins de pesquisa. A sua
participação é voluntária e o seu atendimento não será prejudicado caso prefira não participar,
sendo assim o seu consentimento pode ser retirado a qualquer momento do estudo, ou seja,
você pode desistir sem prejuízo ao seu tratamento.
Apesar de não lhe trazer benefícios diretos, sua participação em nossa pesquisa pode nos
ajudar a identificar o estreitamento dos vasos cerebrais através de um exame mais simples e
barato, que é o ultrassonografia dos vasos intracranianos, podendo ajudar outras pessoas no
futuro.
__________ Qualquer intercorrência relacionada aos procedimentos deste estudo será de
responsabilidade do investigador responsável e você terá toda assistência médica necessária
nesta instituição até a solução deste problema. Qualquer informação adicional poderá ser
fornecida em qualquer fase da pesquisa pelo pesquisador responsável através do telefone (16)
99796-7346 ou na Unidade de Pesquisa Clínica da Unidade de Emergência do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no número (16) 3602-1296. Apresente
sua dúvida e deixe suas informações de contato. A Unidade de Pesquisa Clínica encaminhará
suas questões para a equipe do estudo, que entrará em contato para resolvê-las o mais breve
possível.
Após ter sido esclarecido(a) sobre o estudo e o que representa a minha participação concordo
em participar.
_________________________________________
Assinatura do Sujeito de pesquisa
_________________________________________
Assinatura do Responsável
________________________________________
Grau de parentesco
_________________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável

_____/_____/_____
Data
_____/_____/_____
Data
_________________
RG
_____/_____/_____
Data
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8.4

Anexo C – Escala do NIHSS

CATEGORIAS

PONTUAÇÃO

1a. Nível de consciência

0=alerta; 1=desperta com estímulo verbal;
2=desperta somente com estímulo doloroso;
3=resposta reflexa a estímulo álgico.

1b. Orientação: idade e mês

0=ambos corretos; 1=um correto; 2=ambos incorretos

1c. Comando: abrir/fechar olhos, apertar e
soltar mão
2. Motricidade ocular (voluntária ou olhos de
boneca)
3. Campos Visuais

0=ambos corretos; 1=um correto; 2=ambos incorretos

4. Paresia Facial

5. Motor membro superior: braços extendidos
90° (sentado) ou 45° (deitado) por 10s
6. Motor membro infeior: elevar perna 30°
deitado por 5s

7. Ataxia apendicular

8. Sensibilidade dolorosa

9. Linguagem

10. Disartria
11. Negligência/extinção

Adaptada de CINCURA et al., 2009

0=normal; 1=paresia do olhar conjugado;
2=desvio conjugado do olhar.
0=normal;
1=hemianopsia parcial, quadrantanopsia, extinção;
2= hemianopsia completa; 3=cegueira cortical
0=normal; 1=paresia mínima (aspecto normal em repouso,
sorriso assimétrico);
2=paresia facial central;
3=paresia facial periférica
0=sem queda;
1=queda, mas não atinge o leito;
2=força contra gravidade, mas não sustenta;
3=sem força contra gravidade, mas qualquer movimento
mínimo contra;
4=sem movimento
MSD____MSE_____MID_____MIE_____
0=sem ataxia (ou afásico, hemiplégico);
1=ataxia em membro superior ou inferior;
2= ataxia em membro superior e inferior
0=normal; 1= déficit unilateral, mas reconhece o estímulo
(ou afásico, confuso);
2=não reconhece o estímulo ou coma ou déficit bilateral.
0=normal; 1=afasia leve-moderada (compreensível);
2=afasia severa (quase sem troca de informações); 3=mudo,
afasia global, coma.
0=normal; 1=leve-moderada; 2= severa, ininteligível ou
mudo; X= intubado.
0= normal; 1=negligência ou extinção em uma modalidade
sensorial; 2=negligência em mais de uma modalidade
sensorial.
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8.5

Anexo D – Oxfordshire Stroke Classification Scale (OSCS)

Classificação

Características

Circulação Anterior Total (TACS)

Paciente apresenta todas as 3 características:
Distúrbio de função cortical (afasia, apraxia,
agnosia, negligência, anosognosia, etc.);
Hemianopsia homônima;
Novo déficit sensitivo e/ou motor envolvendo
pelo menos duas das áreas: face, membro
superior, membro inferior.

Circulação Anterior Parcial (PACS)

Paciente apresenta até 2 das características
acima.

Síndromes Lacunares (LACS)

Síndromes típicas: hemiparesia motora pura,
síndrome sensitiva pura, síndrome sensitivomotora,

ataxia-hemiparesia,

disartria-mão

desajeitada.
Circulação Posterior (POCS)

Paciente

apresenta

qualquer

um

dos

seguintes: paresia de nervos cranianos com
déficit sensitivo/motor contralateral; déficit
sensitivo/motor bilateral; disfunção cerebelar;
hemianopsia homônima isolada.
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8.6

Anexo E – TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment)

Classificação

•

Características

Aterosclerose de grandes artérias

•

- evidência clínica de envolvimento cortical (afasia,
negligência, hemianopsia, etc.)
- TC ou RM crânio com infarto >15mm
- Angiografia, angio-RM, Doppler carotídeo ou
transcraniano sugestivo de estenose > 50% no território
arterial apropriado

•
•

Aterosclerose de pequenas artérias

•
•
•
•

Cardioembólico

- Evidência clínica de síndrome lacunar (vide OSCS)
- TC ou RM são normais ou mostram infarto
apropriado <15mm
- Outros testes não identificam fonte cardioembólica ou
estenose de grande artéria

- Fontes de alto risco: válvula metálica; estenose
mitral com FA; FA; trombo atrial; trombo ventricular;
síndrome do nós sinusal; IAM < 4 semanas;
cardiomiopatia dilatada; parede acinética/VE; mixoma
atrial; endocardite bacteriana
- Fontes de médio risco: prolapso mitral; calcificação
mitral; estenose mitral

sem FA; turbulência atrial

(“smoke”); aneurisma atrial septal; forame oval
patente; fluter atrial; bioprótese valvar; endocardite
não-bacteriana; ICC; parede hipocinética/VE; IAM (4
semanas a 6 meses)
Outras etiologias conhecidas

Evidência clínica de infarto agudo com causa rara mas
conhecida (coagulopatia, vasculite, dissecção arterial,
etc.). Teste complementar deve necessariamente
demonstrar a anormalidade.

Indeterminado

Não foi encontrado uma causa definida do infarto ou
mais de uma possível causa de infarto cerebral

TC: Tomografia computadorizada de crânio; RM: ressonância magnética de crânio; Angio-RM: angiorressonância de crânio;
FA: fibrilação atrial; IAM: infarto agudo do miocárdio; VE: ventrículo esquerdo
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8.7

Anexo F –Escala de Rankin modificada

GRAU

DESCRIÇÃO

0

Sem sintomas

1

Sem disfunção significativa, a despeito dos sintomas; capaz de realizar atividades habituais

2

Leve incapacidade; incapaz de realizar todas as atividades previamente realizadas, porém
independente para cuidados pessoais

3

Incapacidade moderada; dependente; porém capaz de andar sozinho

4

Incapacidade moderadamente severa; incapaz de andar sem ajuda e dependente para cuidados
pessoais

5

Incapacidade severa; restrito ao leito, incontinente e requerendo cuidados constantes de
enfermagem

6

Óbito

Adaptada de CINCURA et al., 2009

69

8.8

Anexo G – Ficha de coleta de velocidades do Duplex Transcraniano

ARTÉRIA

DIREITA
Â

PROF

VM

ESQUERDA
VPS

IP

Â

PROF

VM

VPS

ACSC
ACM M1
ACM M2
ACA A1
ACP P1
ACP P2
AV
AB
ACSC: Artéria Carótida Supraclinoide; ACM1: Artéria Cerebral Média (Segmento M1); ACM2:
Artéria Cerebral Média (Segmento M2); ACA1: Artéria Cerebral Anterior (Segmento A1); ACP1:
Artéria Cerebral Posterior (Segmento P1); ACP2: Artéria Cerebral Posterior (Segmento P2); AVD:
Artéria Vertebral; AB: Artéria Basilar
Â: ângulo de insonação; prof: profundidade; VM: velocidade media de fluxo; VPS: velocidade de
pico sistólico; IP: índice de pulsatilidade

IP
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8.9

Anexo H – Gradação para Aterosclerose Intracraniana utilizada no
laboratório de neurossonologia da FMRP-USP

ACM

AV/AB

≥50%
VMF > 100cm/s ou relação estenose/pré-estenose
≥ 2 ou fluxos lentos

≥70%
VMF > 120cm/s ou relação estenose/préestenose ≥ 3 ou fluxos lentos

Fluxos lentos: redução ≥ 30% da VMF em
relação a segmento homólogo contralateral e
espectro de onda achatado associado

Fluxos lentos: redução ≥ 30% da VMF em
relação a segmento homólogo contralateral e
espectro de onda achatado associado

Achado adicional: ACA ipsilateral com fluxo
acelerado

Achado adicional: ACA ipsilateral com
fluxo acelerado

VMF > 90cm/s ou relação estenose/pré-estenose
≥ 2 ou fluxos lentos

VMF > 110cm/s ou relação estenose/préestenose ≥ 3 ou fluxos lentos

Fluxos lentos: redução ≥ 30% da VMF em
relação ao segmento de AV de maior velocidade
e espectro de onda achatado associado

Fluxos lentos: redução ≥ 30% da VMF em
relação ao segmento de AV de maior
velocidade e espectro de onda achatado
associado

Achados adicionais: hipofluxo em leito distal e
inversão de fluxo em basilar distal (uso de ACoP)

ACSC

VMF > 90cm/s ou VPS>120cm/s ou relação
ipsilateral/contralateral ≥ 30% em segmento
homólogo
Achados adicionais: ACM ipsilateral achatada;
reversão de artéria oftálmica

SIFÃO

VPS> 120cm/s ou relação ipsilateral/contralateral
≥ 30% em segmento homólogo

ACA

VPS> 80cm/s ou VPS >155 cm/s ou relação
ipsilateral/contralateral ≥ 30% em segmento
homólogo

ACP

VMF > 50cm/s ou VPS > 145cm/s ou relação
ipsilateral/contralateral ≥ 30% em segmento
homólogo

Achados adicionais: hipofluxo em leito
distal e inversão de fluxo em basilar distal
(uso de ACoP)

Sinais indiretos adicionais sugestivos de estenoses intracranianas: 1) fluxos turbulentos distais à estenose; 2) presença de
circulação colateral ; 3) sons de baixa frequência e murmúrios musicais; 4) MES em segmento distal à estenose; 5) perda da
sequência: MCA>ACA>ICA>PCA>BA>VA (com aumento de 20% na VMF).
Observações: a presença de estenose de ACM invibializa avaliação de estenose de ACA devido a aceleração das velocidades
neste contexto; presença de circulação colateral via ACoA ou ACoP invibializa avaliação de estenoses de ACA e ACP,
respectivamente, devido a aceleração destes vasos.
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8.10 Anexo I – Fórmula de aferição utilizada para o método de AngioTC Método WASID
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8.11 Anexo J – Exemplo de correlação entre UTC e AngioTC

•

Caso 13, RP, 2014

•

ACM1 esquerda:

•

PelA UTC: estenose ≥ 50%

•

Pela AngioTC: estenose ≥ 50%

