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RESUMO

Cano, MN. Estudo randomizado comparando dois dispositivos de
proteção cerebral no implante de stent carotídeo: avaliação de novos
focos isquêmicos através das sequências de difusão por ressonância
magnética [tese]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia,
Universidade de São Paulo; 2012. 184p.

INTRODUÇÃO: O Stent Carotídeo (SC) surgiu como uma alternativa à
cirurgia de endarterectomia para o tratamento de estenose carotídea
extracraniana com o objetivo de prevenir o acidente vascular encefálico
(AVE). O sucesso do SC depende de estratégias que minimizem o risco de
AVE. No início do estudo não existiam estudos randomizados comparando o
implante de stent carotídeo com diferentes tipos de proteção cerebral.
OBJETIVOS: Testar de forma aleatória a eficácia de dois diferentes
princípios de proteção embólica no território carotídeo (Angioguard e
Mo.Ma), utilizando a ressonância magnética ponderada em Difusão
(RM-PD) para detectar novas lesões isquêmicas no encéfalo analisando
número, tamanho e localização.
MÉTODOS: Sessenta pacientes submetidos ao implante do stent carotídeo
(SC), foram alocados aleatoriamente para utilizar filtro distal Angioguard (30
pacientes) e balão de oclusão proximal Mo.Ma (30 pacientes) desde julho de
2008 a 2011. Todos os pacientes realizaram RM-PD pré e 48 horas pós o
SC. Os resultados foram avaliados por neurologista independente e cego ao
tipo de proteção cerebral utilizada. Foram acompanhados por um período de
pelo menos um ano. Os dados qualitativos foram resumidos em frequências
absolutas e relativas (porcentagens) e comparados utilizando o teste quiquadrado com correção de continuidade de Yates ou o teste exato de Fisher.
Os dados quantitativos foram expressos em médias e desvio-padrão, e/ou
medianas e intervalos interquartis e foram comparadas utilizando o teste t de
Student ou não paramétrico de Mann-Whitney.
RESULTADOS: Não houve diferença estatisticamente significativa em
quanto a antecedentes clínicos ou características das lesões carotídeas
entre os grupos, apenas as lesões eram mais calcificadas no grupo
Angioguard (p < 0,01). Não houve diferença entre os grupos quanto a
incidência de novas lesões isquêmicas (63,3% do Angioguard vs 66,7% do
Mo.Ma, p = 0,787). Quando presentes, as lesões isquêmicas por pacientes o
fizeram em número significativamente menor no grupo Mo.Ma, entre 1 e 43
lesões (mediana = 6), comparado ao grupo Angioguard, entre 1 e 76 lesões
(mediana = 10) com p < 0,001. Três pacientes (5%) apresentaram eventos
neurológicos em até 30 dias e no seguimento de um ano, 1 paciente teve um
infarto agudo do miocárdio.
CONCLUSÃO: Foram observadas novas lesões isquêmicas cerebrais em
mais de 60% dos pacientes que utilizaram os dois dispositivos de proteção
cerebral, entretanto houve significativamente menos lesões por paciente no
grupo Mo.Ma, com significância estatística p = < 0,001. A maioria das lesões

foi pequena < 0,5 mm, e encontradas em território ipsilateral. Não foi
observado óbito ou AVE maior no seguimento de pelo menos um ano.
Descritores: Doença das artérias carótidas, Imagem de difusão por
ressonância magnética, Stents, Ensaio clínico controlado aleatório.

SUMMARY

Cano, MN. A randomized study comparing two cerebral protection devices in
carotid artery stenting: evaluation of new ischemic lesions through the
sequence of diffusion weighted magnetic resonance imaging [Thesis]. São
Paulo: Institute Dante Pazzanese of Cardiology, University of São Paulo;
2012. 184p.

BACKGROUND: Carotid Stent (CAS) has emerged as an alternative to
surgical carotid endarterectomy for the treatment of extracranial carotid
stenosis in order to prevent stroke. The success of the CAS depends on
strategies that minimize the risk of stroke. When this study began there were
no randomized trial comparing different types of cerebral protection during
carotid stenting. OBJECTIVES: Randomly test the effectiveness of two
different embolic protection principles in carotid artery (Angioguard vs
Mo.Ma) using diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DWI) to
detect new ischemic lesions in the brain, analyzing the number, size and
location of this new ischemic lesions between groups.
METHODS: Sixty patients undergoing CAS, were randomly assigned to use
distal filter Angioguard (30p) and proximal balloon occlusion Mo.Ma (30p)
from July 2008 to July 2011. All patients underwent DWI before and 48
hours after the CAS. The results were evaluated by an independent
neuroradiologist blind to the type of cerebral protection used. The patients
were followed during at least year. Qualitative data were summarized as
absolute and relative frequencies (percentages) and compared using chisquare test with Yates continuity correction or Fisher's exact test.
Quantitative data were expressed as means and standard deviations, and /
or medians and interquartile ranges and were compared using the Student t
test or nonparametric Mann-Whitney test.
RESULTS: Demographic, clinical and lesion characteristics were not different
between the two groups, there were more calcified lesion in the Angioguard
group (p < 0.001). There was no difference between groups regarding the
incidence of new ischemic lesions in the Angioguard group compared to the
Mo.Ma group (63.3% vs 66.7% p = 0.787). When present, the number of
ischemic cerebral lesions per pacient were in fewer number in the Mo.Ma
group (1 to 43 lesions; median = 6) compared to the Angioguard group (1 to
76 lesions; median = 10) p < 0.001 and this difference was significant. Three
patients (5%) had neurological events within 30 days with complete
regression of symptoms, and one patient develop an infarction during the first
year of follow-up.
CONCLUSIONS: There were new cerebral ischemic lesions detected by DWI
in more than 60% of the patients in both groups, on the other hand there
were significantly fewer lesions per patient in those allocated to Mo.Ma as
compared to Angioguard with statistical significance p = 0.001. Most lesions
were small < 0.5mm, and localized in ipsilateral territory. There was no death
or disabling stroke in at least one year of follow-up.

Keywords: Carotid Artery Disease, Image diffusion-weighted MRI, Stents,
Randomized controlled clinical trial.
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1.1 História natural da aterosclerose carotídea extracraniana

O Acidente vascular encefálico (AVE) constitui a principal causa de
incapacidade física e intelectual e a terceira causa de morte nos Estados
Unidos da América, perdendo somente para doenças cardíacas e
neoplásicas. Aproximadamente 800.000 indivíduos são acometidos por essa
doença a cada ano nos Estados Unidos, correspondendo 600.000 ao
primeiro evento isquêmico, e os 200.000 restantes a eventos recorrentes. A
mortalidade por AVE no ano de 2006 foi de 137.119 mortes que representa
atualmente uma taxa global de morte por AVE de 43,6 por 100.000
indivíduos(1).
A mortalidade em trinta dias é de, aproximadamente, 18 a 20% para
os pacientes que apresentaram o primeiro evento. Mais de 25% dos
sobreviventes acima dos 65 anos estarão incapacitados nos próximos seis
meses. O AVE afeta de forma diferente as minorias populacionais (brancos,
negros, asiáticos, etc.) e mais de 60% das mortes relacionadas ao AVE são
de mulheres. Embora a idade avançada seja o maior preditor de AVE, um
terço pode ocorrer em pacientes com menos de 65 anos. Necropsias
evidenciaram que a aterosclerose das artérias extracranianas se desenvolve
precocemente com relação às artérias intracranianas, e essa disparidade
afeta as diferentes etnias. A doença intracraniana é mais comum em
japoneses, chineses, negros e hispânicos, entretanto, a extracraniana é mais
comum em brancos(2).
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O AVE constitui a terceira causa de morte no mundo, responsável por
5,7 milhões de mortes ao ano(3). Em países em desenvolvimento, como
Brasil, Índia e China, sua prevalência é maior na população adulta jovem
(entre 30 e 69 anos) em comparação com Estados Unidos e Inglaterra(4).
Algumas projeções sugerem que, se não houver intervenção das
autoridades sanitárias, o número de mortes causadas por AVE pode subir
para 6,3 milhões em 2015 e 7,8 milhões em 2030, sendo que a maior parte
destas ocorreriam em países pobres(5).
Na América do Sul, estudos de comunidade mostraram taxas de
prevalência variando entre 1,74 e 6,51 por 1.000 habitantes e incidência de
0,35 a 1,83 por 1.000 habitantes. O AVE hemorrágico apresenta nessa
região maior frequência do que em outras regiões, chegando a 26 - 46% de
todos os AVEs. Dentre os eventos isquêmicos, as lesões ateroscleróticas
extracranianas e a doença de pequenos vasos foram os mecanismos
patogênicos mais comuns(6). No Brasil, o AVE constitui a causa líder de
morte, superando inclusive doenças cardiovasculares e neoplásicas.
Segundo o DATASUS (Departamento de informática do Sistema Único de
Saúde), foram 90.930 mortes relacionadas à doença cerebrovascular em
2004. Na cidade de São Paulo, a doença cerebrovascular, tanto isquêmica
como hemorrágica, foi a causa mais comum de morte por doença
cardiovascular em indivíduos maiores de 60 anos(7). Os hábitos e o estilo de
vida moderno contribuíram para o aumento da incidência de acidente
vascular encefálico isquêmico, tendo como principais fatores de risco o
sedentarismo, a alimentação com alto teor de calorias e gordura e o
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tabagismo, assim como a hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemias e
idade avançada, importantes na gênese da doença cerebrovascular(8). Os
fatores

de

risco

estão

relacionados

com

progressão

da

doença

aterosclerótica carotídea e podem ser divididos em fatores de risco não
modificáveis, como idade, gênero, história familiar e etnia; e modificáveis,
que incluem hipertensão, diabetes e abuso de nicotina, entre outros(9).
Durante os anos de 1996 a 2006, houve uma queda na taxa de
mortalidade para AVE da ordem de 33,5% associada às modificações do
estilo de vida e à introdução de novos fármacos nos Estados Unidos(10). O
declínio foi maior em homens do que em mulheres e maior no AVE
isquêmico (AVEI), se comparado ao AVE hemorrágico (AVEH)(10).

1.2 Característica do infarto cerebral e ataque isquêmico transitório

O infarto cerebral é determinado pela redução no fluxo sanguíneo
num vaso que irriga determinado tecido cerebral e que resulta em morte
celular por diversos mecanismos. Quando a pressão de perfusão desce a
níveis críticos, a isquemia se instala e, quando persiste o suficiente, progride
para o infarto. Os eventos são complexos e o grau de isquemia e o tempo de
sua duração são determinantes. No ponto central da área isquêmica, existe
uma redução importante do fluxo sanguíneo, de níveis de trifosfato de
adenosina (ATP) e de reserva energética, ocasionando um desequilíbrio
iônico e uma falência metabólica grave, que leva à morte celular em poucos
minutos. No entanto, na zona periférica, conhecida como área de penumbra,
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o sofrimento é menor devido ao fluxo colateral, e o processo se dá mais
lentamente, envolvendo mecanismos ativos, como a indução apoptótica, o
estresse oxidativo/nitrosativo, excitotoxicidade e outros mecanismos como o
desequilíbrio iônico(11). As alterações aparecem tardiamente depois de 12
horas nas lesões hipóxico-isquêmicas globais(12). Nesse tipo de lesão
observa-se vulnerabilidade seletiva de alguns tipos celulares. Os neurônios e
os oligodendrócitos, geralmente, são mais suscetíveis à hipóxia, do que a
astroglia e as células endoteliais(11). A definição da Organização Mundial de
Saúde para o AVE é de uma “síndrome clínica caracterizada pelo
desenvolvimento rápido de sinais focais ou globais de distúrbios de funções
neurológicas, com sintomas que duram mais que 24 horas ou levam à morte,
sem outra causa aparente a não ser de origem vascular”(13). O quadro clínico
do AVEI é de instalação súbita, e as manifestações dependerão da área
cerebral acometida. O AVE pode ser precedido de um tempo de isquemia e
por episódios transitórios que antecedem o evento definitivo. O ataque
isquêmico transitório (AIT) também é considerado uma síndrome clínica com
perda súbita da função cerebral ou monocular, com sintomas que duram
menos de 24 horas, e que é provavelmente causado por fluxo sanguíneo
cerebral ou ocular inadequado, associado à doença das artérias, do coração
ou do sangue(14,

15)

. Identificar a causa clínica do evento vascular é

fundamental, entretanto, é uma tarefa difícil. Estudos de população
mostraram que 50% dos eventos isquêmicos transitórios ou permanentes
estão relacionados à aterotrombose de grandes ou médias artérias
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cerebrais, e 25% à pequenas artérias, como complicação embólica ou
trombótica de um ateroma(16-18).
São mais frequentes em idosos, e as artérias envolvidas como fontes
de êmbolos são arco aórtico, bifurcação carotídea, origem das artérias
vertebrais e segmento proximal da subclávia(19).
Êmbolos de origem cardíaca podem atingir o cérebro, e são
responsáveis por um em cada seis AVEs(20). Também os êmbolos de origem
venoso, através do coração (FOP, CIA, fístulas), podem provocar AVE,
porém, não todos os êmbolos de origem cardíaca constituem idêntica
ameaça(20,

21)

. Aqueles que acontecem com maior prevalência são os

provocados por fibrilação atrial de origem reumática e não reumática,
endocardite infecciosa, doença valvar incluindo próteses valvares, e infarto
do miocárdio recente(19). Os êmbolos podem apresentar diferentes
tamanhos, idade e constituição, incorporando diversos elementos como
fibrina, plaquetas, cálcio, vegetações infectadas, fragmentos de tumores,
etc., e provocar grandes infartos ou infartos criptogênicos de etiologia
indeterminada(22, 23).
Na Fisiopatologia do Infarto Cerebral destaca-se o edema citotóxico,
resultado da cessação da produção de ATP(24), o que mantém a atividade de
bomba Na+/K+ e outros processos relacionados à energia intracelular.
Quando a bomba de sódio e potássio não funciona apropriadamente, há
uma incapacidade de remover o excesso de água da célula, resultando em
edema celular e redução do espaço extracelular(25).
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1.2.1

Curso do infarto cerebral

Com relação ao tempo, o infarto cerebral pode ser classificado como:
hiperagudo, menos de 6 horas do começo dos sintomas; agudo, de 6 horas
a 3 dias; subagudo, 3 dias a 3 semanas; e crônico, 3 semanas a 3 meses ou
mais.
O infarto de fronteira ocorre entre dois territórios vasculares corticais
ou dentro de um território único, na substância branca supragangliônica que
situa-se na zona de fronteira das arteríolas penetrantes profundas e as
arteríolas superficiais. A etiologia dessas lesões é a redução da perfusão
secundária a uma diminuição global do fluxo cerebral com subsequente
perfusão distal pobre(26, 27).
Aproximadamente, entre 40 a 50% de todos os AVEs desenvolvem
uma transformação hemorrágica. Isso ocorre durante a primeira semana do
começo dos sintomas. A causa pode ser a lise espontânea do êmbolo
quando as células endoteliais do vaso foram danificadas pela isquemia, com
reperfusão e hemorragia dentro da região infartada. A incidência da
hemorragia aumenta com uso de trombolíticos e também em certas
condições clínicas, como hipertensão, uso de anticoagulantes e extensão do
infarto cerebral(28).

1.3 Sinais

e

sintomas

extracraneana

da

doença

aterosclerotica

carótida
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O exame físico dos pacientes com aterosclerose carotídea é pouco
revelador. Contudo, pode-se dizer que o sopro sistólico no território da
artéria carótida sugere a presença de doença aterosclerótica. No estudo
Framingham, o sopro carotídeo estava presente em 3,5% dos pacientes com
idade entre 44 e 54 anos e em 7% das pessoas entre 65 e 79 anos.
A taxa de mortalidade em 30 dias nos diferentes subtipos de infarto
cerebral por aterosclerose de grandes artérias cerebrais foi de 8%, e aos 5
anos de 32%(29).

1.4 Características da placa aterosclerotica carotídea extracraniana

A aterogênese sistêmica está associada a fatores de risco, como
idade, hipertensão, diabetes, dislipidemias e tabagismo, e afeta artérias de
tamanho grande e médio, elásticas e musculares e em locais específicos.
Estudos patológicos mostraram que a placa aterosclerótica carotídea
frequentemente localiza-se na bifurcação, no óstio de ramos e na curvatura
dos vasos, sugerindo que a dinâmica do fluxo sanguíneo tem importante
papel em sua formação. A placa tende a localizar-se na região onde a
velocidade do fluxo e o estresse crítico de cisalhamento (ECS) estão
reduzidos. Maior acúmulo de placa ocorre tipicamente na parede da carótida
interna e no bulbo carotídeo; devido à configuração geométrica desse
segmento vascular, que propicia uma alteração do fluxo sanguíneo
ocasionando uma diminuição da velocidade do fluxo e do estresse de
cisalhamento nesse local(30-32).
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A placa apresenta, para sua formação, uma predileção regional pela
parede interna dos vasos nas curvaturas, e pela parede externa nas
bifurcações. Forças hemodinâmicas locais regulam a predileção da
formação de placas no sítio específico. Uma força seria o “estresse de
tensão”,

que

é

uma

pressão

deformadora

para

fora,

exercida

perpendicularmente à parede do vaso, pelo sangue. A outra força é exercida
paralelamente à parede do vaso em virtude da viscosidade do sangue; é
uma força friccional chamada de “estresse de cisalhamento” (do inglês shear
stress), que é definida como um estresse tangencial sobre a superfície
endotelial da parede da artéria causada pelo atrito do sangue fluindo pelo
vaso. O ECS é inversamente proporcional ao raio da artéria(33).
O efeito direto do ECS sobre as células endoteliais foi investigado in
vitro e confirmado posteriormente in vivo. Quando o fluxo é laminar, o
estresse de parede é fisiológico, o que induz a uma morfologia elipsoide das
células endoteliais com alinhamento axial, na direção do fluxo. Entretanto, o
baixo ECS altera a morfologia das células endoteliais que apresentem uma
estrutura poligonal, com perda de alinhamento e aumento da distância na
junção das mesmas. O fluxo laminar contribui para desacelerar a renovação
celular, entretanto, o ECS baixo aceleraria a renovação celular, o que implica
aumento da captação de lipídios em locais de fluxo alterado com células
endoteliais poligonais(34)
No âmbito celular, o ECS baixo constitui um fator importante na
gênese das placas ateromatosas e promove alterações do fenótipo
endotelial, da sinalização das células endoteliais(35), da expressão gênica e
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proteica, da captura de lipoproteínas de baixa densidade, da estimulação na
produção de moléculas de oxigênio e seus derivados oxidados (radicais
livres)(36) e na redução de óxido nítrico e na ruptura da matriz extracelular,
levando a um fenótipo proinflamatório(37).
A importância do estresse de cisalhamento no desenvolvimento de
placa foi sugerida pela primeira vez em estudos de preparados de aorta,
onde as estrias gordurosas e placas foram encontradas distribuídas em
regiões de baixo ECS. Estudos posteriores em bifurcação de carótida em
humanos confirmaram esses achados, mostrando como a oscilação do vetor
de ECS durante a sístole e a formação de fluxos secundários circulares em
áreas de baixo ECS promoveria a aterogênese. Estudos da árvore carotídea
por ultrassom (US) com Doppler mostraram, nos pacientes com placas
carótidas unilateral, que o pico médio do ECS foi menor na carótida comum
com placa, comparada a carótida que não tinha placa(38).
Acredita-se que os segmentos arteriais geometricamente suscetíveis
a baixo ECS desenvolvem placas ateroscleróticas. Essa nova placa pode
tomar dois caminhos: ou evoluir para um fenótipo vulnerável com potencial
de ruptura, com membrana fina sobre o ateroma com lago lipídico; ou
progredir para um fenótipo mais estável com estreitamento luminal gradual
que,

eventualmente,

aumenta

o

ECS

a

um

nível

fisiológico

e,

paradoxalmente diminui a progressão da aterosclerose.
As

características

da

placa

também

contribuem

para

o

desenvolvimento de um evento agudo. A ulceração da placa aterosclerótica
é um marcador independente de ruptura da placa e preditor de AVE. A

10

publicação do estudo ACES (Asymptomatic Carotid Emboli Study)(39)
mostrou que a embolização assintomática é um indicador de AVE, nos
pacientes com microêmbolos detectados por Doppler transcraniano(40). As
placas com cápsula fibrosa fina, que rompem e expõem os componentes
hemorrágicos, do lago lipídico, estão associadas a pacientes com estenose
sintomática e placa ulcerada na artéria carótida(41). Placas maiores de 50%
estão presentes em somente 10% dos pacientes que apresentaram eventos
menores como: amaurose fugax, AIT, ou AVE menor. Dois terços das
ulcerações em placa carotídea acontecem em artérias com estenose
discretas (de 0 a 49%)(42), e pouco se sabe acerca da relação entre as
características da placa carotídea com a ulceração nesses pacientes.
Também é limitada a associação entre o volume de placa e a ruptura da
placa carotídea. Num estudo, Homburg PJ et al(43) analisaram 346 pacientes
por angiotomografia, procurando a presença de placas ateroscleróticas, de
ulcerações e o grau de estenose em artérias carótidas sintomáticas. Foram
encontradas placas em 185 pacientes, 38 tinham placas ulceradas, a
metade das quais com estenoses discretas de 0 - 49%. O volume da placa
foi significativamente maior nas placas ulceradas. Após ajustes para idade,
sexo e grau de estenose, o núcleo necrótico rico em lipídios estava
fortemente associado à ulceração da placa (OR, 2,21; 95% CI, 1,49 – 3,27);
enquanto a calcificação teve uma relação inversamente proporcional com
ulceração; quanto maior o cálcio menor a probabilidade de ulceração. Essa
relação permaneceu mesmo com estenoses discretas (0 - 49%). A análise
das características da placa por angiotomografia mostrou uma associação
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entre os pacientes sintomáticos e o grau de estenose, o volume de placa e o
tamanho

do

core

lipídico

necrótico,

sendo

esse

último

o

mais

significativamente associado com presença de placas ulceradas.
As placas ecolúcidas apresentam maior teor de lipídios e de
hemorragia intraplaca e mostraram uma associação com maior risco de
eventos cerebrovasculares, se comparadas às placas ecogênicas, que
apresentam maior volume de calcificação e tecido fibroso(44, 45). Os estudos
de imagem em geral identificaram uma associação positiva entre a
espessura da capa fibrosa, o tamanho do lago lipídico, a hemorragia
intraplaca, a presença de escaras na superfície da placa com potencial de
ruptura, e a ocorrência de AVE isquêmico(46-48).

1.5 Método de diagnóstico não invasivo: ressonância magnética
ponderada em difusão e fisiopatologia do infarto cerebral

O infarto cerebral provoca edema citotóxico, resultado da cessação da
produção de trifosfato de adenosiva (ATP)(24), e o ATP mantém a atividade
de bomba Na+/K+ e outros processos relacionados à energia intracelular.
Quando a bomba Na+/K+ não funciona apropriadamente, há uma
incapacidade de remover o excesso de água da célula, resultando em
edema celular e redução do espaço extracelular.
Tanto a tomografia computadorizada (TC) como a ressonância
magnética (RM) convencional têm uma sensibilidade baixa (menor que 50%)
na detecção de infarto cerebral na fase hiperaguda, ou seja, nas primeiras 6
horas(49). Contudo, as imagens de ressonância magnética ponderada em
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difusão (RM-PD), por outro lado, têm grande sensibilidade e especificidade
no diagnóstico do infarto cerebral hiperagudo(50, 51).
A RM utiliza campo magnético e pulsos de radiofrequência para
mapear o conteúdo de água nos tecidos e produzir imagens nos tons de
cinza. Sua capacidade em detectar pequenas variações na quantidade de
água nos tecidos faz dela um método muito sensível ao avaliar
precocemente o dano produzido por AVE. A detecção de lesões isquêmicas
agudas é baseada na alteração do movimento das moléculas de água, ou
seja, em sua difusão(52).
A difusão ocorre como resultado do movimento constante das
moléculas de água. Cerca de 60 a 80% de nosso peso corporal é água. O
calor do corpo energiza as moléculas de água, causando um movimento
randômico das moléculas conhecido como movimento browniano, que é um
fenômeno termodinâmico. Por ser um movimento aleatório, é impossível
predizer o deslocamento de cada molécula depois de determinado intervalo
de tempo. No entanto, é possível predizer qual será esse deslocamento, em
média, para um grupo de moléculas, já que a variação dos deslocamentos
feitos pelas moléculas segue um padrão de distribuição normal(53).
A lesão isquêmica ocasiona uma difusão restrita de água no tecido
afetado, que pode ser vista precocemente em até 30 minutos após o
evento(54).
As imagens ponderadas em difusão são adquiridas por aplicação de
gradiente magnético adicional, que reduz o sinal da água livre e realça o
contraste com a água de movimentação restrita. Esses gradientes adicionais
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são caracterizados pelo fator b. Esse fator engloba vários parâmetros
característicos da sequência, entre eles a amplitude e a duração do
gradiente pulsado, e o intervalo de tempo entre dois gradientes.
Quanto maior o fator b, maior a atenuação do sinal por causa da
difusão dos spins, e maior a sensibilidade da sequência para poder detectar
difusão mais lenta, mas pior a relação sinal/ruído da imagem. O fator b ideal
pode ser estimado de acordo com o coeficiente aparente de difusão do
tecido a ser estudado(53, 55).
No exame de difusão por RM do cérebro, é utilizado um fator b de
1.000 s/mm². São obtidas duas imagens do mesmo corte, uma com os
gradientes de difusão ligados (imagem pesada em difusão com b = 1.000
s/mm²) e outra sem gradientes (imagem pesada apenas em T2 com b = 0
s/mm²). Como a detecção da difusão das moléculas de água depende da
direção do gradiente de difusão, ele será usualmente aplicado em três
direções, x, y e z, separadamente, gerando três imagens por corte. A partir
dessas três imagens, calcula-se uma imagem média, que é conhecida como
a imagem de difusão isotrópica. Na RM-PD, o hipossinal indica aumento da
difusão e o hipersinal restrição da difusão(53).
As imagens RM-PD também são sensíveis aos tecidos mais
hidratados, com T2 longo(55). Para excluir esses tecidos, calcula-se um
coeficiente de difusão pela subtração ponderada do sinal obtido sem
aplicação do gradiente B (B 0: imagem ponderada em T2) do sinal
observado após a aplicação do gradiente (B 1.000: imagem de difusão). Ele
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é chamado de coeficiente de difusão aparente porque reflete imperfeições
no movimento aleatório criadas pela estrutura dos tecidos(53).
A imagem ponderada em difusão (PD) e o mapa do coeficiente
aparente de difusão (CAD) são mais sensíveis que a imagem convencional
de RM ao demonstrar isquemia na substância branca e cinzenta. Mudanças
nos valores do CAD no infarto agudo parecem ser diferentes na substância
branca e cinzenta. Há uma importante diminuição no CAD na substância
branca, maior que na cinzenta, que permanece por um longo período.
Uma das explicações para esse fenômeno é que a necrose pode se
completar precocemente no infarto da substância cinzenta. Outra explicação
é que a proeminente e prolongada diminuição no CAD na substância branca
reflete edema citotóxico em diferentes tipos de célula, como bainha de
mielina, axônio e células da glia(26, 56, 57).
Justamente pelo curto tempo da aquisição e por constituir outra janela
para avaliação do cérebro, com base em uma propriedade física diferente, a
sequência de difusão foi adotada em todos os protocolos de rotina e vem
contribuindo no diagnóstico precoce do infarto cerebral.
O contraste observado na difusão entre a substância branca e
cinzenta é consequência das diferenças entre o fluxo de sangue e a
demanda metabólica inadequada, entre o tipo e a gravidade da reposta
histopatológica à injúria isquêmica, e entre os mecanismos pelos quais
alterações histopatológicas levam a alterar a difusão(53, 58).
Recentemente,

achados

em

modelos

experimentais

de

AVE

demonstraram que o dano isquêmico na substância branca ocorre mais

15

precoce, e com maior gravidade, do que previamente se estimava; embora
em humanos isso ainda precisa ser confirmado em outros estudos(59).
A reversibilidade das alterações da difusão é rara, porém pode ser
encontrada em casos de AIT, quando a imagem é realizada nas primeiras 4
horas. Isso também ocorre em infarto venoso, enxaqueca hemiplégica e
amnésia global transitória. Nesses raros cenários, a isquemia não progride
para necrose completa, mas a injúria irreversível não pode ser descartada.
Clinicamente, a área de edema citotóxico com sinal brilhante na
imagem RM-PD parece ser um dano irreversível, resultando em infarto
permanente. Precocemente, na isquemia cerebral uma leve redução no
coeficiente aparente de difusão do tecido a ser estudado pode indicar área
de penumbra isquêmica (tecido viável), porém hipoperfundido e com risco de
infarto(60). Depois da terapia fibrinolítica intra-arterial ou intravenosa, ou
dissolução

espontânea

do

coágulo,

o

sinal

anormal

nessa

área

ocasionalmente reverte parcial ou completamente(61).
As imagens cerebrais de ressonância magnética ponderada em -T2
reconhecem lesões que podem ser causadas por diferentes processos
fisiopatológicos, como inflamação, isquemia, demielinização, dano axonal e
edema. Entretanto, o método não consegue distinguir estágios diferentes
das lesões no sistema nervoso central (SNC), como a injúria, a reação
inflamatória ao dano, a resposta da glia e o processo de cicatrização com
formação de escara(62, 63). A grande vantagem da RM-PD é a capacidade de
detectar in vivo o edema citotóxico, que provoca diminuição da capacidade
de difusão dos prótons, durante a isquemia cerebral aguda, que é
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visualizada como uma área de sinal muito intenso, brilhante, contra um
fundo escuro do tecido normal(64,

65)

, tornando o método muito sensível,

seguro e de aplicação fácil e rápida. Esse foi um dos motivos pelo qual foi
escolhida a RM-PD para avaliar os desfechos primários.

1.6 Tratamento da doença carotídea extracraniana

Existem duas principais estratégias de tratamento para a estenose
carotídea: as dirigidas a modificar os fatores de risco, com o intuito de
estabilizar a placa e evitar sua progressão, e as dirigidas a eliminar a
obstrução, revascularizando a artéria carótida ou vaso estenosado, que pode
ser cirúrgica ou percutânea, para reduzir risco de recorrência de eventos. O
tratamento clínico inclui também a prevenção primária dos fatores de risco
tradicionais, que se correlacionam com a diminuição da progressão da
estenose de artéria carótida. A redução persistente da mortalidade do AVE é
atribuída à melhoria no controle dos fatores de risco modificáveis,
principalmente, hipertensão(66), tabagismo, diminuição de lipoproteínas de
baixa densidade (LDL-C)(67) e utilização de agentes antiagregantes
plaquetários.

1.6.1

Tratamento

clínico

dos

fatores

modificáveis

na

doença

carotídea extracraniana

Historicamente, as intervenções médicas que foram realizadas para
reduzir o aparecimento do primeiro AVE, com evidência de estudos
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randomizados, incorporaram a aspirina em 1978, aspirina mais dipiridamol
em 1987, warfarina para pacientes com fibrilação atrial (FA) em 1993,
endarterectomia para pacientes sintomáticos com estenoses importantes em
1991, clopidogrel em 1996, diminuição da pressão arterial em 2001 e
diminuição

do

LDL

colesterol

(LDL-C) com

sinvastatina

(2004) e

atorvastatina (2006).
Esses avanços foram documentados num estudo populacional na
Inglaterra, que comparou o risco de recorrência de AVE dos pacientes que
tiveram AIT ou AVE não incapacitante entre 2002-2010 com os que o
tiveram entre 1981-1986(68). Mostrou que houve uma importante e
significativa queda de recorrência de AVE após 90 dias do primeiro evento
num seguimento de cinco anos a favor dos tratamentos mais modernos(69).
Anualmente, mais de 70% de todos os AVEs correspondem ao
primeiro episódio(70). O foco das diretrizes para evitar o primeiro AVE são os
fatores de risco modificáveis, com especial atenção à hipertensão, ao
tabagismo e às dislipidemias. Também incluem diabetes, FA, sedentarismo
e obesidade(71).

1.6.2

Hipertensão e aterosclerose carotídea extracraniana

A hipertensão é o mais importante fator de risco modificável para
prevenir o primeiro evento cerebral(72). A recomendação de diversos
consensos é diminuir a pressão arterial para níveis inferiores a 140/90
mmHg, utilizando o número de hipotensores necessários (geralmente mais
de um) em pacientes com hipertensão e aterosclerose carotídea ou vertebral
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assintomática. É uma recomendação classe I com nível de evidência A(73, 74).
O controle da pressão, além de prevenir o primeiro AVE, também contribui
na redução de dano nos órgãos-alvo, como rins e coração. A terapia antihipertensiva está associada a uma diminuição de 35 a 44% do primeiro
AVE(72, 75).
Todas as categorias de medicamentos anti-hipertensivos, como
diuréticos tiazídicos, inibidores da enzima de conversão da angiotensina
(IECA),

bloqueadores

dos

receptores

de

angiotensina

II

(BRAs),

betabloqueadores e antagonistas dos canais de cálcio, reduzem o risco de
AVE em pacientes hipertensos.(75-77)
Mesmo que essas informações sejam conhecidas, apenas 25% dos
hipertensos conseguem controlar os níveis de pressão. Para cada 10 mmHg
de aumento da pressão, o risco de AVE aumenta de 30 a 45%(66).
Concomitantemente, a diminuição da pressão reduz o risco de AVE. Numa
revisão sistemática de 40 estudos em mais de 188.000 pacientes,
encontrou-se uma queda de 33% do risco de AVE para cada 10 mmHg de
redução na pressão sistólica, a 115/75 mmHg(66).
A hipertensão é um importante fator de risco para AVE em pacientes
com AVE ou AIT recentes(78,

79)

, e existe evidência de que a redução da

pressão é efetiva como prevenção secundária de AVE recorrente. Uma
revisão sistemática de sete estudos randomizados mostrou que a terapia
anti-hipertensiva reduziu o risco de recorrência de AVE em 24%(80). O
benefício protetor de reduzir a pressão foi observado inclusive em pacientes
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sem diagnóstico prévio de hipertensão e mostrou que, quanto maior a
diminuição da pressão, maior foi a redução do risco do AVE recorrente(78).
Em estudos epidemiológicos, como o realizado por Wilson PWF et
al.(9), utilizando informações do estudo Framingham e do ARIC(81), entre
outros, encontraram uma associação entre hipertensão e risco de
desenvolver aterosclerose carotídea. Nos pacientes do estudo Framingham,
houve risco dobrado de ter estenose carotídea > 25% para cada 20 mmHg
de aumento da pressão sistólica91. Também no estudo SHEP (Systolic
Hypertension in the Elderly Program) em idosos, a pressão > 160 mmHg foi
um forte preditor independente de estenose carotídea(82).
Nos pacientes sintomáticos, com estenose carotídea grave, oclusiva
bilateral, estenose da artéria basilar ou artéria vertebral bilateral, não se
sabe se a terapêutica com hipotensores é benéfica ou deletéria. Os antihipertensivos promovem diminuição da pressão arterial nesses vasos
estenosados e, por conseguinte, redução da perfusão cerebral e aumento
paradoxal do risco de AVE(83).
Outro fator de risco para AVE relacionado à pressão arterial é a
variabilidade da pressão arterial em diferentes medições num mesmo
paciente e a hipertensão esporádica. Entre os hipotensores, procura-se
avaliar os medicamentos que mantenham a pressão mais estável durante as
24 horas, sem oscilações(84, 85).
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1.6.3

Tabagismo e aterosclerose carotídea extracraniana

Até recentemente, a prevalência de fumantes passivos entre os não
fumantes era muito importante e os expunha regularmente à fumaça do
tabaco. Provavelmente por essa razão, muitos dos trabalhos pioneiros sobre
o efeito do tabaco subestimou o risco de AVE em fumantes. Bonita et al.97
tiveram o cuidado de dividir os não fumantes entre indivíduos expostos
regularmente à fumaça do tabaco, em casa ou no trabalho, e os não
expostos. Com essa metodologia, os investigadores constataram que os
fumantes apresentavam seis vezes mais risco de ter AVE se comparados
aos não fumantes não expostos à fumaça, e que nos não fumantes
expostos, praticamente dobravam o risco relativo (RR) (= 1,8) de ter AVE se
comparados aos não fumantes não expostos(86).
Um importante estudo epidemiológico encontrou associação entre
fumar cigarros e espessamento íntima-média (EIM), ou gravidade da
estenose em artérias carótidas extracranianas(87-89). O estudo ARIC(88)
mostrou associação de progressão do EIM, em três anos, de 50% para os
fumantes e de 25% para os que pararam de fumar, comparados aos não
fumantes(88). O RR dos fumantes terem isquemia cerebral foi de 3,9 no
banco de dados de isquemia cerebral de Berlim e outros estudos
epidemiológicos(90, 91).
Parar de fumar diminui o risco de AVE recorrente em 50%, e a maior
parte do benefício ocorre nos primeiros seis meses. Pacientes com
aterosclerose carotídea ou vertebral e que fumam devem ser aconselhados
e estimulados a deixar de fumar, para diminuir o risco de progressão da

21

aterosclerose e de ocorrência de AVE. É uma recomendação classe I com
nível de evidência B(92-95).

1.6.4

Dislipidemia e aterosclerose carotídea extracraniana

Os estudos populacionais não encontraram uma relação consistente
entre níveis de colesterol e risco global de AVE, provavelmente por que a
análise foi direcionada para relacionar doença artérial coronária (DAC) ao
colesterol. A análise sistemática de 45 estudos prospectivos de coorte, com
a inclusão de aproximadamente 450.000 indivíduos, não encontrou
associação entre hipercolesterolemia e AVE(96). Alguns estudos constataram
uma relação positiva entre níveis elevados de colesterol total e LDL-C com
risco de AVEI(97). Níveis de HDL - colesterol elevados estão associados à
diminuição de risco de AVEI entre homens, mulheres, idosos e grupos
étnicos(98, 99). Estatinas foram efetivas na prevenção de AVEI em pacientes
com

doença

aterosclerótica

das

artérias

coronárias

e

carotídeas

concomitantemente, com uma taxa de redução de 27 a 32%, comparado
com placebo no estudo ASCOTT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac
Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm)

(99)

. O tratamento com medicamentos

que modifiquem o perfil lipídico pode reduzir o risco de AVE nos pacientes
com DAC estabelecida e, se ainda apresentarem hipertensão de alto risco,
estes devem iniciar tratamento com estatinas, inclusive com níveis normais
de LDL- C(100-102).
Duas revisões sistemáticas abordaram o efeito da estatina sobre o
risco de AVE em pacientes com DAC, outra manifestação de aterosclerose
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ou com alto risco para esta. Foram 14 estudos randomizados que incluíram
90.026 pacientes(103). Foi encontrado 12% de redução proporcional em todas
as cuasas de morte por redução de LDL-C em mmol/L (RR 0,88 (0,76 –
0,91); p < 0,0001). Redução da mortalidade em doença coronária de 19%,
(0,81, (0,76-0,85); p < 0,0001) e redução não significativa da mortalidade em
doença vascular não coronariana (0,93, 0,83-1,03; p = 0,2) e da mortalidade
não vascular (0,95, 0,90-1,01; p = 0,1). Houve uma diminuição significativa
de IAM ou morte coronária (0,77 (0,74-0,80); p < 0,0001), de necessidade de
revascularização do miocárdio e de AVE fatal e não fatal com p < 0,0001. As
estatinas podem reduzir em cinco anos a incidência de eventos maiores
coronarianos, revascularização do miocárdio e AVE em um quinto ao reduzir
o LDL-C, independente do perfil lipídico inicial. Houve uma redução de
15,6% de risco de AVE para cada 10% de redução do LDL(104). Num outro
estudo com 65.000 pacientes, houve redução de 22% de AVE isquêmico a
cada 1 mmol/L (~ 40 mg/dL) de queda do LDL no plasma(67). A cada 10% de
redução do LDL se estimou uma redução de risco para todos os AVE de
15,6% (95% CI, 6,7 to 23,6)(67). Nas duas revisões, não foi encontrado efeito
da redução do LDL sobre o risco de ocorrência de AVEH.
No estudo SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in
Cholesterol Levels)(105), foi testada a capacidade da atorvastatina reduzir o
risco de AVE em pacientes que tiveram recentemente AVE ou AIT,
comparado ao placebo, como prevenção de recorrência. A estatina reduziu o
risco absoluto (RA) de AVE, após cinco anos, em 2,2% e o RR de todos os
AVE em 16%(105). Nos pacientes com estenose carotídea, o maior benefício
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ocorreu na redução de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares
associados, com redução de 33% de qualquer AVE, de 43% de eventos
coronarianos maiores e de 56% de subsequente revascularização carotídea
nos alocados a estatinas. A diminuição dos lipídios com altas doses de
atorvastatina reduziu o risco de eventos cerebrovasculares, em particular, e
eventos cardiovasculares em geral em pacientes com e sem estenose
carotídea, com maior benefício aos que tinham estenose(105).
A diminuição dos níveis de LDL-C é importante na prevenção primária
e secundária de eventos cerebrovasculares nos pacientes de risco para
eventos cardiovasculares(106).

1.6.5

Diabetes, obesidade e síndrome metabólica e aterosclerose
carotídea extracraniana

O risco de AVE em pacientes com diabetes mellitus aumenta de duas
a cinco vezes, comparado com os pacientes não diabéticos(107,

108)

. A

elevação da glicose em jejum e pós-prandial está associada ao aumento do
risco de AVE, e a da diabetes, com o aumento do espessamento íntima
média e da gravidade da estenose carotídea.
Diversos estudos examinaram o efeito do tratamento intensivo do
controle da glicose em reduzir eventos vasculares, incluindo o AVE. Não foi
encontrada diferença sobre o risco de AVE nos pacientes com diabetes tipo
2, tratados agressivamente e de forma convencional [estudos UKPDS
(United Kingdom Prospective Diabetes Study)(109), ACCORD (Action to
Control Cardiovascular Risk in Diabetes)(110) e ADVANCE (Action in Diabetes
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and

Vascular

Disease:

Preterax

and

Diamicron

MR

Controlled

Evaluation)(111). O importante é tratar, além da hiperglicemia, outros fatores
de risco modificáveis de forma agressiva nos pacientes diabéticos, como a
hipertensão e níveis elevados de LDL.
A síndrome metabólica é definida pela Organização Mundial da
Saúde como elevação da glicose sanguínea, hipertensão, dislipidemia,
aumento do índice da massa corpórea (IMC), razão cintura-quadril
aumentada e albuminúria, e está associada à aterosclerose carotídea, com
ajustes de outros fatores de risco em homens e mulheres, em diferentes
faixas etária e étnica(112-115). Essa relação da síndrome metabólica à
aterosclerose

carotídea

está

reforçada,

quando

maior

número

de

componentes da síndrome metabólica estiver presente. Quando focarmos
num componente individual, a hipertensão é o mais importante entre os
mesmos(116-118).

1.6.6

Atividade física e aterosclerose carotídea extracraniana

Não está claro se a atividade física reduz o risco para AVE. Existem,
em estudos observacionais, indícios de menor risco entre os indivíduos
engajados a atividades físicas de moderada à elevada intensidade(119).
Entretanto, a inatividade física está muito bem documentada como um fator
de risco modificável para AVE, com uma prevalência de 25%, um risco
atribuível de 30% e um RR de 2,7(71, 120).

1.7 Fibrilação atrial
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A FA é um importante e bem documentado fator de risco para AVE.
Os pacientes com FA apresentam um risco três a quatro vezes maior para
AVE(121).
Naqueles que já desenvolveram FA, mas não tiveram AVE nem AIT
prévios, o risco de acontecer o primeiro evento é de 2 a 4% ao ano, e
aumenta com a idade - tanto que nos pacientes maiores de 80 anos, um
quarto dos AVE tem origem na FA(122).
Existe grande variação de risco de AVE em pacientes com FA, que
pode ser abordado utilizando sistemas de pontuação de risco para
determinar

quais

pacientes

tratar

com

anticoagulação.

O

escore

CHADS2(123) atribui 1 ponto à insuficiência cardíaca recente, hipertensão,
diabetes, idade > 75 anos; e 2 pontos aos que tiveram AVE ou AIT prévios, e
recomenda-se o uso de anticoagulantes com escore ≥ 2.
O estudo europeu EAFT (Estudo Europeu de Fibrilação Atrial)(124)
avaliou o efeito do tratamento antitrombótico em pacientes com AIT, ou
evento isquêmico cerebrovascular recente nos pacientes que tinham FA ao
momento do evento. Pacientes sem contraindicação para warfarina foram
randomizados para warfarina (INR 2,5 - 4), aspirina (300 mg/dia) ou placebo;
aqueles com contraindicação à warfarina foram randomizados para aspirina
e placebo. Warfarina foi mais efetiva do que o placebo em reduzir morte
vascular, IAM, AVE e embolia de origem sistêmica, com redução de risco
absoluto de 8% ao ano. A taxa de risco (TR) para warfarina versus aspirina
foi 0,60 (0,41 - 0,87), embora aspirina tenha sido algo melhor nos pacientes
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com contraindicação para warfarina (0,83, 0,65 - 1,05). Houve mais
hemorragia com warfarina, mas o benefício ultrapassou o risco(124).
O estudo ACTIVE (Advanced Cognitive Training for Independent and
Vital Elderly)(125) testou o efeito da aspirina e clopidogrel versus a warfarina
(INR 2 - 3) em pacientes com FA, mas foi interrompido precocemente,
devido ao excesso de eventos hemorrágicos no grupo de aspirina e
clopidogrel associados(125, 126).
Novos agentes anticoagulantes bloqueiam a cascata de coagulação
em diferentes sítios: inibidores do fator Xa, como o rivaroxaban, que foi
testado em 14.000 pacientes com AVE ou AIT prévios e não mostrou
inferioridade à warfarina em desfechos primários e em efeitos adversos(127)
inibidor direto da trombina, como o dabigatran, que mostrou ser igual e até
melhor que a warfarina para prevenir AVE em pacientes com FA. Como
esses novos agentes estão sendo testados, é preciso aguardar maior
evidência sobre segurança para sua plena utilização.
Os consensos recomendam o tratamento com anticoagulante oral
warfarínicos para aqueles pacientes que não tenham contraindicação para
utilizá-los e que apresentam risco elevado de AVEI/AVE embólico de origem
cardíaca(128). O tratamento com antiagregantes está indicado naqueles
pacientes

com

baixo

risco

de

sofrer

AVE

ou

contraindicação

a

anticoagulantes.
Outras opções de tratamento incluem a exclusão do apêndice atrial
esquerdo (maior fonte de êmbolos nos pacientes com fibrilação atrial) seja
de forma cirúrgica ou percutânea(129).
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1.8 Tratamento

medicamentoso

da

aterosclerose

carotídea

extracraniana

1.8.1

Medicamentos antiagregantes plaquetários

Os medicamentos antiagregantes plaquetários reduzem o risco de
AVE em pacientes que já tiveram algum evento como AVE ou AIT,
entretanto, não existem até o momento estudos controlados adequados e
com poder suficiente para apontar evidência que justifique o tratamento de
pacientes assintomáticos e com doença carotídea extracraniana.
O baixo custo e a facilidade de acesso fazem do ácido acetilsalicílico
(AAS) um medicamento de uso precoce e universal, tanto na prevenção
primária quanto na prevenção secundária. O estudo entre médicos
americanos(130), que avaliou 22.071 homens saudáveis com baixas doses de
AAS para prevenção primária de mortalidade, com seguimento médio de
60,2 meses, mostrou redução de 44% do RR de IAM com p < 0,00001.
Houve um pequeno aumento para o risco de AVE, principalmente os
hemorrágicos; e não houve redução na mortalidade cardiovascular. A
análise de subgrupo mostrou que o maior benefício foi em pacientes com
idade igual ou superior a 50 anos. Também não houve aumento de
sangramento gástrico causado por AAS(130).
Outro estudo avaliou 39.876 mulheres maiores de 45 anos(131), que
receberam 100 mg de AAS ou placebo em dias alternados e foram seguidas
por dez anos(131). Foi o primeiro estudo em prevenção primária somente em
mulheres. Os resultados mostraram que houve diminuição do risco de AVE,
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sem modificar o risco de infarto ou morte cardiovascular. Os maiores
benefícios foram vistos em mulheres > 65 anos, com uma diminuição de
30% do RR para AVE.
Já em relação à prevenção secundária, foi examinada a utilização de
AAS em pacientes com alto risco de eventos vasculares, e o AAS foi o
agente mais utilizado nos trabalhos que envolveram pacientes com
antecedentes de AVEI ou AIT. Uma metanálise de 11 trabalhos
randomizados para AAS e controle, com 9.465 pacientes com AVEI ou AIT
prévios e seguimento a longo prazo, mostrou que o AAS diminui o risco de
eventos vasculares adversos em 15%, com benefício mantido através de
todas as dosagens de 50 mg a 1.500 mg/dia de AAS(132).
O dipiridamol foi estudado por Leonardi-Bee et al.(133) em pacientes
que tinham sofrido eventos cerebrovasculares prévios (AVE menor e AIT). O
estudo sistemático mostrou que o dipiridamol foi efetivo em reduzir o risco de
AVE comparado ao controle em 18%, mas não houve impacto na
mortalidade. Quando o dipiridamol foi associado ao AAS seu efeito foi
pontencializado e dobrou a redução de AVE quando comparado ao controle
(39%), sugerindo um efeito sinérgico entre os fármacos.

Uma metanálise de seis trabalhos randomizados (n = 7.795
pacientes)(134) comparando AAS e dipiridamol com AAS isolada na
prevenção de AVE em pacientes que tiveram AIT ou AVE menor mostrou
que a combinação de AAS / dipiridamol estava associada a uma significativa
redução na razão de risco global de AVE com RR de 0,77 (0,67 – 0,89) . Os
autores concluem que a combinação de AAS e dipiridamol foi mais efetiva
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que AAS monoterapia para prevenir AVE e outros eventos cardiovasculares
graves em pacientes que já tiveram AVE menor ou AIT e sem aumento de
sangramento. Os autores enfatizam a utilização da formulação de liberação
prolongada (LP) para o dipiridamol. A combinação AAS com dipiridamol-LP
constitui um tratamento de primeira linha como prevenção secundária para
diminuir AVE recorrente(134).

No estudo CAPRIE (Clopidogrel Versus Aspirin in patients at Risk of
Ischemic Events)(135), o clopidogrel como monoterapia para prevenção
secundária, em pacientes de alto risco com doença vascular periférica (DVP)
sintomática, foi mais benéfica que a aspirina, com redução do RR de 23%.
Esse estudo randomizou 19.185 pacientes com infarto recente, AVEI ou
DVP sintomática, para clopidogrel 75 mg ou AAS 325 mg/dia. O seguimento
foi de 1 - 3 anos. Com relação aos pacientes que tiveram AVE como evento
principal, o benefício do clopidogrel não foi tão evidente, na ordem de 7,3%,
sem

significância

estatística.

O

estudo

MATCH

(Management

of

Atherothrombosis with Clopidogrel in High-risk Patients(136), duplo cego,
randomizou pacientes de alto risco que, recentemente, sofreram AVEI ou
AIT, e comparou clopidogrel 75 mg associado a AAS 75 mg, com clopidogrel
e placebo(136). Após 18 meses de seguimento, a terapêutica combinada não
modificou o desfecho primário composto de AVEI, infarto, morte vascular ou
hospitalização por isquemia aguda (p = 0,36). Contudo, houve maior risco
acumulado de hemorragias gastrointestinais e cerebrais graves com a dupla
antiagregação. Esses achados foram confirmados posteriormente pelo
estudo CHARISMA (Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and
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Ischemic

Stabilization,

Management,

and

Avoidance)(137).

A

dupla

antiagregação AAS/clopidogrel não é recomendada para pacientes que
sofreram AVE ou AIT, a menos que exista uma indicação formal, como
implante de stent farmacológico coronário. Já o estudo PROFESS
(Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes)(138) realizou
uma comparação direta entre clopidogrel 75 mg monoterapia e dipiridamolLP 200 mg, duas vezes ao dia e 25 mg de AAS. Esse estudo, de prevenção
secundária, randomizou pacientes com AVE prévio, e estes foram seguidos
por 2,5 anos. Não houve diferenças significativas entre os dois tratamentos
em prevenir recorrência de AVE ou desfecho combinado de AVE, infarto e
morte vascular, que foi igual a 13,1% em ambos os grupos.
O tratamento com antiagregantes plaquetários oral com AAS (50 - 325
mg) é recomendada em pacientes com doença aterosclerótica carotídea e
vertebral extracraniana obstrutiva e não obstrutiva, para prevenir IAM e
outros eventos isquêmicos cardiovasculares com recomendação Classe I, e
nível de evidência A, embora nos pacientes assintomáticos o benefício não
tenha sido demonstrado.
Nos pacientes com doença aterosclerótica carotídea e vertebral
extracraniana obstrutiva e não obstrutiva, que tiveram AVE isquêmico ou
AIT, é recomendado a utilização de antiagregantes plaquetários como AAS
(50 - 325 mg/dia), clopidogrel 75 mg/dia, monoterapia ou a combinação
AAS/dipiridamol–LP

preferível

sobre

a

combinação

AAS/clopidogrel.

Recomendação classe I, com nível de evidência B. Com o mesmo nível de
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significância, os antiagregantes plaquetários são recomendados sobre os
anticoagulantes(139).

1.8.2

Medicamento hipolipemiantes

Níveis elevados de LDL-C são aterogênicos, entretanto, um perfil
lipídico, que associa a elevação do LDL - colesterol, baixo HDL - colesterol
(< 40 mg/dL) e elevadas concentrações de triglicérides (> 150 mg/dL),
constitui um novo padrão de doença dislipidêmica aterogênica(139). Pacientes
com esse perfil lipídico e que sofreram AIT apresentaram maiores taxas de
AVE, infarto do miocárdio e morte vascular, e também estão associados à
doença aterosclerótica intracraniana(140).
Nos últimos 10 a 20 anos, os estudos observacionais, que analisaram
a relação LDL-C elevado e AVE informaram resultados conflitantes(96).
As evidências mais importantes, atribuídas à terapia com estatinas
para diminuir a incidência de AVE, proveem de estudos de prevenção
primária para doença coronariana como o estudo HPS (Heart Protection
Study)(141), que randomizou 20.536 pacientes, com DAC comprovada ou com
risco para DAC, para sinvastatina 40 mg ou placebo. Durante os 4,8 anos de
seguimento, a sinvastatina diminuiu o risco do primeiro AVE em 25% na
população global (p < 0,0001) e em 28% de AVEI (p < 0,0001); lembrando
que 65% dos pacientes tinham DAC confirmada. O estudo TNT (Treatment
for New Targuets)(142) randomizou pacientes para 10 mg e 80 mg de
atorvastatina, com seguimento médio de 4,9 anos. No grupo de atorvastatina
80 mg, houve diminuição maior do LDL-C (77 mg versus 101 mg no grupo
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de 10 mg), e em pacientes com doença coronária, essa redução do LDL-C
abaixo de 100 mg com altas doses de atorvastatina reduziu AVE e eventos
cerebrovasculares em 20% e 25% respectivamente se comparados aos
pacientes tratados com baixas doses com p = 0,021. A cada 1 mg/dL de
redução de LDL-C houve redução de risco de AVE de 0,5 com p = 0,04(142).
O estudo PROSPER (The Prospective Study of Pravastatin in the
Elderly at Risk)(143) mostrou uma redução importante de LDL-C com
pravastatina, porém não houve diferença na incidência de AVE nos dois
grupos(143). O aumento dos níveis séricos dos triglicérides mostrou, nos
trabalhos clínicos e epidemiológicos, que está associado ao maior risco de
AVE e eventos cardiovasculares. No estudo VA-HIT (Veterans Affairs HDL
Intervention Trial)(144,

145)

, a genfibrozila reduziu o AVE nos pacientes com

doença coronária e HDL - colesterol baixo < 40 mg/dL. A genfibrozila, que é
um fibrato ácido, diminuiu em 30% a concentração de triglicérides e
aumentou em 10% o HDL - colesterol, mas não teve efeito sobre o LDL-C.
Um estudo sistemático(146) com trabalhos sobre o efeito de fibratos
comparado a placebo em 45.083 pacientes mostrou uma redução de 13%
em eventos coronários com p = 0,001, porém não mostrou diminuição do
risco de AVE significativo p = 0,69(146). Outro trabalho sistemático, com
fibratos em pacientes com perfil de dislipidemia aterogênica(147), sugeriu que
os fibratos apresentaram benefício específico nesse grupo de pacientes. O
estudo ACCORD(148) mostrou em mais de 5.000 pacientes com diabetes,
acompanhados durante cinco anos, que a inclusão de fenofibrato 160 mg/dia
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ao tratamento com estatinas foi bem tolerada em termos de efeitos colaterais
musculares, porém, não trouxe benefícios ao tratamento com estatina.
O tratamento com estatinas é recomendado para todos os pacientes
com doença aterosclerótica carotídea ou vertebral extracraniana, para
reduzir os níveis de LDL – colesterol < 100 mg/dL (recomendação classe I,
nível de evidência B). Em pacientes que não toleram estatinas, é aceitável a
utilização de niacina e/ou sequestradores ácidos (nível de evidência B)(139).

1.9 Tratamento invasivo da estenose carotídea

1.9.1

Cirurgia de endarterectomia carotídea extracraniana

A associação entre doença ateromatosa dos vasos extracranianos e
artérias carótidas e vertebrais com o AVEI é conhecida desde o século XIX.
Em 1856, Virchow descreveu trombose carotídea num paciente com perda
visual súbita ipsilateral e com a artéria oftálmica e retiniana patentes(149). Em
1888, Penzoldt reportou uma paciente que desenvolveu amaurose súbita
permanente do olho direito e evoluiu para hemiplegia esquerda. A necrópsia
encontrou oclusão trombótica da carótida comum direita distal e o
comprometimento de uma extensa área do hemisfério cerebral direito.
O maior avanço na investigação clínica da doença carotídea foi
proporcionado por Egas Moniz em 1927, com o desenvolvimento da
arteriografia cerebral e a demonstração in vivo de estenose e oclusão da
artéria carótida(150, 151).
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As primeiras cirurgias em território carotídeo remontam ao final do
século XIX e início do XX, e limitava-se a ligaduras do vaso pós-trauma ou
hemorragia. Não houve grandes avanços na cirurgia vascular até
imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, com Leriche, na Faculdade
de Strasburg na França. Ele, juntamente com DeBakey e René Fontaine,
entre outros, desenvolveram a cirurgia vascular na Europa e nos Estados
Unidos da América(152). As inovações tecnológicas propostas por esse grupo
foram próteses arteriais de novos materiais plásticos; em 1946, o cirurgião
português Cid dos Santos introduziu a tromboendarterectomia, para
restaurar o fluxo em artérias periféricas(153). A primeira reconstrução bemsucedida da artéria carótida foi realizada em Buenos Aires, por Carrea et al.,
em 1951, não com a técnica de endarterectomia, mas por anastomose
término-terminal da carótida externa esquerda e o segmento distal da
carótida interna ipsilateral, em um indivíduo de 41 anos com estenose
carotídea grave sintomática(154). Nos anos 1950, a cirurgia reparadora direta
da bifurcação carotídea foi introduzida. Há controvérsias a respeito de quem
foi o primeiro a realizá-la - se Eastcott ou DeBakey - mas foi o informe
publicado por Eastcott et al. o responsável por chamar a atenção para a
possibilidade de se prevenir um AVE por cirurgia(155). Após a publicação
desse artigo, a endarterectomia carotídea (EC) foi incorporada à prática
cirúrgica, tornando-se popular entre os anos 1960 e 1970. Mesmo assim, os
trabalhos que surgiram a respeito da eficácia da cirurgia sobre o tratamento
médico eram controversos, até que, em 1977, os neurologistas Easton e
German realizaram uma revisão retrospectiva de 228 pacientes submetidos
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à EC, encontrando uma alarmante taxa geral de eventos combinados de
AVE e óbito de 21% no grupo de cirurgia(156). O impacto dessa publicação
fez diminuir o número de EC realizado nos Estados Unidos; houve um forte
apelo para começar trabalhos prospectivos e randomizados, comparando
EC ao tratamento clínico, para determinar sua real eficácia. Importantes
estudos foram realizados com esse propósito que sentaram as bases dos
procedimentos
sintomáticos

de

revascularização

como

assintomáticos.

carotídea
O

tanto

NASCET

em

pacientes

(North

American

Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial)(157), o ECST (European Carotid
Surgery Trial)(158,

159)

, o VAST(Veterans Affairs Cooperative Studies)(160) o

ACAS(161) e o ACST(162) mostraram a evidência científica necessária para a
realização de cirurgia de endarterectomia nos pacientes com estenose da
artéria carótida sintomáticos e assintomáticos.
O NASCET(157) foi realizado por 50 centros distribuídos entre Canadá
e Estados Unidos de América. Testou a hipótese que, nos pacientes
sintomáticos com AIT ou AVE menor e estenose carotídea ipsilateral entre
30% e 69% e entre 70% e 99%, o tratamento cirúrgico com EC diminuiria o
número de eventos, se comparado ao tratamento clínico otimizado. Houve
interrupção prematura, após 18 meses, no braço de estenose entre 70% e
99%, devido à superioridade da cirurgia sobre o tratamento clínico, após
recrutar 659 pacientes. Nos 328 pacientes randomizados para EC, o risco
acumulado de AVE ipsilateral em dois anos, foi de 9%, contra o risco
acumulado

de

26%

em

331

pacientes

alocados

ao

tratamento

clínico/medicamentoso, com redução do RA para o grupo cirúrgico de 17%,
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sendo necessário tratar seis pacientes para evitar um AVE. Outros
benefícios, com significância estatística para a cirurgia de endarterectomia
aos dois anos, inclui menor risco de qualquer AVE ou morte (15,8% versus
32,3%), menor risco de AVE maior ou fatal ipsilateral (2,5% versus 13,1%), e
menor risco de AVE maior ou óbito (8,0% versus 19,1%). Entretanto, esses
benefícios se aplicam aos centros com risco perioperatório < 6%. O
benefício da cirurgia foi evidenciado após três meses e persistiu até pelo
menos oito anos(163). As complicações informadas no estudo NASCET
incluem lesão ao par cranial (8%), infecção da ferida (3%), IAM (1%),
complicações cardiovasculares como arritmias e insuficiência cardíaca (3%).
Esse trabalho gerou uma recomendação que os pacientes, em tratamento
clínico com estenose entre 70 - 99% sintomáticos, fossem operados. O
NASCET(157) também mostrou que quanto mais precoce é realizada a
cirurgia com relação ao evento isquêmico, melhores são os resultados.
O estudo europeu ECST(158,

159)

em pacientes sintomáticos foi

prospectivo, randomizado, multicêntrico e comparou o tratamento cirúrgico
versus clínico em 3.024 pacientes. Foram considerados sintomáticos os
pacientes com AIT, infarto retiniano, AVE menor nos últimos seis meses. Os
pacientes foram estratificados segundo o grau de estenose em três
categorias: estenose leve (10 - 29%); moderada (30 - 69%) e importante (70
- 99%). O primeiro informe sobre 778 pacientes(158) com estenose entre 70%
e 99% mostrou que, embora houvesse um risco de AVE ou morte de 7,5%
no grupo cirúrgico aos 30 dias, em três anos de seguimento, o risco
acumulado de morte e AVE cirúrgico, AVE ipsilateral ou qualquer AVE foi de
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12,3% para cirurgia de EC comparado a 21,9% do grupo clínico. Em três
anos o risco cirúrgico total de AVE fatal ou incapacitante e óbito cirúrgico, foi
de 6 versus 11% favorável ao tratamento cirúrgico. Com relação ao risco de
qualquer AVE ipsilateral foi menor com cirurgia 2,8 versus 16,8%. Não houve
benefício significativo da EC nos pacientes com estenoses carotídeas
menores. O ECST ao igual que o NASCET mostrou que a cirurgia era mais
benéfica em homens que em mulheres. O benefício da cirurgia foi notado ao
final do primeiro ano, com efeito máximo em três anos e persistiu pelo
menos durante dez anos(164).
O estudo VAST(160) testou a hipótese de que pacientes sintomáticos,
com estenose > 50% em carótida interna ipsilateral, teriam menor incidência
de AVE após EC, se comparados ao tratamento clínico(160). Esse estudo foi
interrompido precocemente, ao encontrar uma diferença estatisticamente
significativa (7,7% versus 19,4%), favorecendo a cirurgia com um
seguimento de apenas 11,9 meses e redução do risco absoluto de 11,7% e
p = 0.011. O benefício da cirurgia foi maior em pacientes com estenose
carotídea maior de 70%, com redução de risco absoluto de 17,7% com p =
0,004.
Nos pacientes sintomáticos, os estudos NASCT, ECST e VAST em
conjunto mostraram que EC provoca um excesso do risco de AVE ipsilateral
em cinco anos em pacientes com estenose < 30%, n = 1.746, risco absoluto
2,2%, p = 0,5, não tem efeito em pacientes com estenose entre 30% e 49%,
n = 1.429, 3,2% e p = 0,6, tem um efeito marginal nos pacientes com
estenose ente 50% e 69%, n = 1.549, 4,6%, p = 0,04, é muito benéfico nos
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pacientes com estenose > ou igual 70 - 99% (sem incluir os pacientes com
suboclusão), n = 1.095, 16,0% com significância estatística p = 0,001(165).
Em outro estudo sistemático realizado com os pacientes do ECST e
NASCET, mostrou que a cirurgia teve maior benefício entre homens, nos
pacientes maiores de 75 anos

e naqueles tratados precocemente, nas

primeiras duas semanas após o evento isquêmico. Pacientes com estenose
carotídea > 50%, o número de pacientes necessários para evitar um AVE
ipsilateral em cinco anos com cirurgia foi de cinco pacientes entre os
pacientes tratados nas primeiras duas semanas, e 125 pacientes entre os
tratados após 12 semanas do evento isquêmico. O número de pacientes
necessários para evitar um AVE ipsilateral foi menor entre homens (nove),
do que entre mulheres (36), e entre idosos > 75 anos (cinco) do que entre <
65 anos (18 pacientes). Esses achados foram consistentes entre os
diferentes ensaios clínicos(166).
Nos pacientes assintomáticos com estenose carotídea > 60%, o
estudo ACAS(167) incluiu 1.662 pacientes, de 39 centros de Estados Unidos e
Canada, e os randomizou para EC e para tratamento clínico. Após um
seguimento médio de 2,7 anos com 4657 pacientes-ano de observação, o
risco agregado em 5 anos para AVE ipsilateral ou qualquer AVE e morte foi
de 5,1% para os pacientes randomizados para EC, contra 11% para os
pacientes em tratamento médico, redução de 53% do risco agregado e com
redução de risco absoluto de 1% ao ano. Os autores concluíram que
pacientes com estenose carotídea assintomática ≥ 60%, e que tinham
indicação de cirurgia eletiva tiveram uma redução de AVE ipsilateral em 5
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anos quando a endarterectomia foi realizada em centros com baixa morbimortalidade perioperatória < 3%(167).
No estudo ACST(162) 3.120 pacientes com estenose carotídea
assintomáticos foram igualmente randomizados para EC e tratamento clinico
e foram seguidos durante cinco anos (média de 3,4 anos). A análise de
sobrevida Kaplan-Meier foi por tratamento alocado na randomização. Houve
um aumento paradoxal de AVE nos pacientes do grupo de cirurgia precoce
(early hazard) nos primeiros meses, mas as curvas se cruzam após ~ 2 anos
e se separam significativamente aos cinco anos de seguimento, com risco
de 6% com EC e 12% com tratamento clínico com diferença de ~ 6 (IC 2,96
– 7,75) z = 4,38 e p = 0,00001, mostrando o benefício da cirurgia. Nos
pacientes com idade menor de 75 anos, tiveram maior beneficio com
cirurgia. Fora do rigor dos estudos, a seleção inapropriada dos pacientes ou
cirurgiões com pobres resultados pode eliminar o beneficio.
Nas diretrizes americanas(73) foi tentado minimizar o risco cirúrgico
global e estabelecer um limite superior de risco perioperatório para pacientes
sintomáticos de 6%, e para pacientes assintomáticos de 3%, assumindo uma
expectativa de vida de pelo menos cinco anos.

1.9.2

Tratamento

percutâneo

de

aterosclerose

carotídea

extracraniana

Historicamente, o tratamento endovascular do território carotídeo
começou com Mathias et al. que, entre 1976 e 1977, realizaram estudos de
técnicas percutâneas em artéria carótida com animais(168) e, posteriormente,
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em 1979, relataram o tratamento de estenose carotídea com angioplastia
carotídea (AC) por balão, de uma mulher de 32 anos com displasia
fibromuscular. O mesmo grupo em 1980 tratou um paciente do sexo
masculino com estenose carotídea sintomática por placa de origem
aterosclerótica(169). A experiência inicial de tratamento da estenose carotídea
com balão foi também realizada por Theron e Kachel(170).
Durante uma AC, Mathias tratou uma dissecção da artéria carótida
com stent autoexpansível, obtendo excelente resultado. Isso o motivou a
propor o uso rotineiro do stent carotídeo (SC) a partir de 1989. A utilização
de stent carotídeo trouxe menos estenose residual, menos dissecção de
placa e menos retração elástica da parede do vaso do que a AC com balão;
também permitiu tratar lesões carotídeas mais complexas com placas
ulceradas e trombos(171).
Os SC expandidos por balão, que foram utilizados por Diehtrich no
início da experiência, não continuaram a ser utilizados em grande escala,
porque sofreram deformação e fratura da malha do stent por compressão
externa(172).
O avanço tecnológico permitiu desenvolver SC específicos para
doença aterosclerótica carotídea; autoexpansivos, que foram manufaturados
de nitinol (liga de níquel e titânio) ou de aço inoxidável (liga de cobalto)(173,
174)

. Atualmente, os SC se classificam a partir de seu desenho, em SC de

células fechadas e SC de células abertas, dependendo do número e da
disposição das pontes de conexão entre elas. Os SC de células fechadas
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têm anéis de metal, que estão conectados em cada junção, enquanto os SC
de células abertas têm pouca ou nenhuma conexão entre os anéis(175).
De todos os procedimentos endovasculares, a angioplastia com
colocação de stent no território carotídeo é, sem dúvida, o tratamento que
foi, ou está sendo, mais exaustivamente estudado e analisado nos últimos
anos, provavelmente pelo fato de que as consequências potenciais desse
procedimento sejam o AVE ou a morte, impossíveis de serem minimizadas
pelo paciente ou o investigador.

1.10 Estudos preliminares sobre angioplastia e stent carotídeo

O primeiro estudo randomizado multicêntrico comparando AC com
balão e EC foi o CAVATAS (The Carotid and Vertebral Artery Transluminal
Angioplasty Study)(176) onde comparou angioplastia sem proteção cerebral
com endarterectomia em pacientes sintomáticos, excluindo os pacientes de
alto risco. Foram incluídos 504 pacientes, com estenose média de 86,4%.
Os pacientes receberam SC em apenas 26% dos casos e não foi utilizado
dispositivo de proteção embólica cerebral (DPEC). Os eventos em 30 dias,
de qualquer AVE com duração maior de sete dias ou morte, foram de 9,9%
no braço da cirurgia, 10% na AC, com índice de óbito e AVE incapacitante
de 6% para ambos os grupos, sugerindo equivalência entre as duas
técnicas. No seguimento de um ano, houve recorrência de estenose grave
(70 - 90%) mais frequente no tratamento endovascular, entretanto na análise
de sobrevida de três anos não houve diferença entre os grupos com relação
à AVE ipsilateral. A taxa de reestenose (70 - 99%) documentada por imagem
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de ultrassom/Doppler foi de 14% para AC e 4% para EC. Pacientes no grupo
cirúrgico tiveram maior incidência de paralisia de par craniano (9 - 0%) e
hematoma importante no pescoço comparado ao da região inguinal (6,7 1,2%) respectivamente.
Outro estudo precursor foi o “Wallstent Trial”(177, 178) que foi um estudo
multicêntrico de equivalência entre SC e EC. Foram incluídos 219 pacientes
sintomáticos com estenose de 60 - 99%; 107 randomizados para SC. Os
eventos em 30 dias (AVE e óbito) ocorreram em 12,1% dos pacientes no
grupo SC e 4,5% no grupo de EC. As taxas para AVE maior foram de 3,7% e
0,9% para SC e EC respectivamente. O desfecho primário de AVE
ipsilateral, óbito relacionado ao procedimento ou morte vascular, em um ano,
foi de 12,1% e 3,6 respectivamente. O estudo foi precocemente interrompido
devido ao excesso de risco combinado de morte e AVE nos pacientes
tratados percutaneamante.

1.11 Dispositivo de proteção embólica cerebral

Tanto a AC por balão quanto o SC apresentam como limitação no
território cerebral a liberação de êmbolos e, por conseguinte, a probabilidade
de ocasionar um AVE. Em virtude disso, começaram a ser desenvolvidos
dispositivos de proteção embólica cerebral (DPEC). O primeiro informe
clínico racional foi realizado por Theron et al.(179) que utilizou um sistema de
oclusão por balão da carótida interna distal à lesão. Ao final do
procedimento, aspirou a coluna de sangue desse local e, ao analisar as

43

partículas, encontrou cristais de colesterol de 600 - 1.300 µ, com alto risco
potencial de embolização de vasos intracraniais e de provocar AVE(179).
A ocorrência de material embólico, liberado durante a manipulação do
instrumental e durante o implante de SC, pode ocorrer desde qualquer
território arterial: das artérias coronárias/ponte de safena(180), das artérias
carótidas(181) e vertebrais(182), das artérias renais(183,

184)

e das artérias

periféricas(184).
A proteção cerebral pode ser realizada visando a redução na
produção de partículas geradas no manuseio do instrumental médico através
da correta indicação (proteção ativa) ou na captura das partículas
desprendidas das placas ateroscleróticas tratadas ou não tratadas (proteção
passiva).
Proteção ativa

• Qualquer metodologia ou estratégia de trabalho que minimize a
geração ou liberação de partículas durante o procedimento
endovascular que inclui:
- Seleção apropriada de paciente e de lesão a ser tratada.
- Seleção meticulosa da técnica de intervenção a ser utilizada.
- Seleção dos materiais mais apropriados para cada caso
(guias metálicas, cateteres, etc.).

Proteção passiva
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• Dispositivos que permitam capturar e/ou remover o material
embólico gerado durante o procedimento de implante de stent.

Eventos embólicos ocorrem horas ou dias após o implante de stent
mesmo com utilização de técnicas de implante de stent avançadas,
tratamento antiagregante plaquetário duplo (AAS e clopidogrel). Os eventos
tardios ocorrem entre o implante do stent e a reendotelização completa do
stent em três a quatro semanas. Os eventos embólicos sintomáticos tardios
são ocasionados por a placa aterosclerótica prolapsada entre as hastes do
stent e microagregados plaquetários ou trombos liberados desde a malha
metálica do stent. Fica evidente que o desenho e a estrutura da malha do
stent têm uma função importante de suporte e cobertura da placa: o stent
exerce uma função antiembólica intrínseca e específica. Os microêmbolos,
responsáveis por os AVE que ocorre durante procedimentos invasivos, são
partículas pequenas que variam entre 20 µm e 200 µm e podem causar
dano cerebral. Já macroêmbolos são partículas maiores que 200 µm e
sempre causam algum dano cerebral(185). As lesões isquêmicas provocadas
por microêmbolos são subclínicas em 90% dos casos(185, 186).
Podemos distinguir diversos tipos de DPEC: sistema de proteção
distal, que podem ser subdivididos em dispositivos de oclusão e dispositivos
de filtros; e sistema de proteção proximal, que podem interromper ou
reverter o fluxo a nível da artéria carótida interna.

1.11.1 Dispositivos de proteção embólica cerebral distal
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O DPEC distal trabalha bloqueando ou filtrando o fluxo sanguíneo na
carótida interna. Ele é colocado além da lesão carotídea, na porção reta da
artéria carótida interna, chamada zona de liberação. O primeiro sistema de
proteção utilizado foi o sistema de balão de oclusão distal de Theron(179). A
oclusão distal derivada da técnica de Theron foi a primeira a mostrar eficácia
da proteção cerebral durante o SC. A utilização de balão oclusivo resulta
numa oclusão completa do fluxo anterógrado da artéria carótida interna. Ao
bloquear a passagem do sangue, o fluxo é redirecionado para a artéria
carótida externa, e a coluna de sangue na carótida interna fica estagnada
durante a intervenção. O cérebro é protegido da migração das partículas,
fragmentos de placa, gerados durante o procedimento e ao finalizar, um
cateter de aspiração remove as partículas, antes que o balão seja esvaziado
e o fluxo anterógrado restaurado(187). Existe uma região entre o balão e a
parede do vaso onde as partículas ocacionalmente se grudam e o cateter de
aspiração não as alcança, e ao ser esvaziado o balão, essas partículas
podem migrar distalmente ao cérebro. Para minimizar esta complicação, é
recomendado lavar essa área com um jato a pressão antes de esvaziar o
balão, com cuidado para evitar refluxo para artéria carótida comum e
vertebral.
Durante a oclusão da carótida interna, o fluxo é redirecionado para a
carótida externa com potencial de embolização cerebral e retiniana através
de circulação colateral. A circulação colateral existe entre a artéria carótida
externa e interna, pela artéria oftálmica, artéria faríngea ascendente e artéria
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maxilar interna, e entre a ACE e vertebral pela artéria occipital e faríngea
ascendente(188, 189).
As vantagens do sistema distal por balão(190) são as seguintes: baixo
perfil de cruzamento, alta flexibilidade e navegabilidade, insuflação e
esvaziamento do balão podem ser realizados muito rapidamente, de fácil
visualização por ser radio - opaco. Além disso, o sistema permite aspirar
partículas de todos os tamanhos e sem limite de quantidade de material
colhido(191, 192).
As desvantagens(191) são as seguintes: a lesão necessita ser
atravessada antes que o sistema comece a funcionar, o balão pode
esvaziar-se permitindo a passagem de partículas lateralmente, pode existir
intolerância à oclusão do fluxo anterógrado pelo balão em 4-8%, mais
frequentes em pacientes com doença intracraniana ou polígono de Willis
incompleto, lesão importante ou oclusão da carótida contralateral, o que
pode provocar convulsões, síncope e/ou déficit neurológico, sendo
necessário para reverter a situação, esvaziar o balão e restaurar o fluxo
sanguíneo, com oclusão intermitente para completar o procedimento(192, 193).
Os DPEC distal por balão de oclusão são: O PercuSurge GuardWire
(Meditronic), o Tri Active (Kensey Nash, Exton), o Guard Dog (Possis
Mdedical Inc.) e o TwinOne (Minvasys, França)(194)
Outro dispositivo de proteção cerebral distal é o filtro, utilizado em
mais de 90% dos casos. Esse dispositivo é colocado distal à placa a ser
tratada, e é capaz de capturar micropartículas embólicas maiores que 100 µ
de diâmetro, produzidas durante a intervenção percutânea. O filtro é formado
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por uma membrana de poliuretano, com orifícios perfurados a laser ou por
uma rede de nitinol. São montados num fio-guia, integrado a um filtro em
forma de cesta, que pode ser central ou lateral. Quando o filtro é liberado, o
fluxo sanguíneo atravessa os poros deste e a membrana começa a reter
partículas embólicas maiores que os poros. Esses dispositivos não
interrompem o fluxo sanguíneo anterógrado, portanto a angiografia pode ser
realizada, permitindo uma visualização da lesão da artéria carótida que será
tratada com SC. Uma vez que o filtro é liberado, o fio-guia funciona
permitindo a passagem do balão e do SC. Ao final do procedimento, o filtro é
removido e, com ele, as partículas que foram capturadas durante o
procedimento(195).
A capacidade do filtro está relacionada à quantidade de carga
embólica que pode ser capturada e removida por ele. A eficácia dessa
técnica está vinculada à aposição do filtro na parede da artéria e ao tamanho
dos poros da membrana.
Alguns macroêmbolos podem atravessar lateralmente o filtro, quando
a aposição deste é incompleta devido à tortuosidade da artéria ou diâmetro
maior no local onde o filtro foi liberado. Os êmbolos capturados pela cesta
podem destacar-se durante a retirada desta, ou o próprio balão ou filtro
podem gerar novos êmbolos ao serem implantados. Em alguns estudos foi
encontrada uma associação de maior microembolização cerebral com a
utilização de filtro distal como proteção, comparado ao SC não protegido,
empregando o Doppler transcraneano (DTC) para avaliar os sinais
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microembólicos detectados, embora sem relação com eventos clinicamente
diagnosticados(196).
A despeito de desvantagens potenciais do sistema de filtro, este
permanece como o de eleição entre os intervencionistas, no implante de SC,
devido a simplicidade de sua utilização(197).
A maior vantagem dos filtros é que preservam o fluxo anterógrado,
permitindo sua utilização em pacientes com pobre circulação colateral,
estenoses ou oclusão importante da carótida interna contralateral, estenose
intracraniana importante e polígono de Willis incompleto. As novas gerações
dos filtros, com muito baixo perfil, permitem atravessar a lesão sem
predilatação.
Algumas desvantagens dos filtros são: exibição de um perfil alto que
dificulta atravessar lesões muito fechadas ou tortuosas e calcificadas,
entretanto, com as novas gerações de filtros, isso acontece em apenas 1%
dos casos; possibilidade de impedir o fluxo anterógrado por sobrecarga
embólica que trombosa completamente a cesta com micropartículas e,
nesses casos, é necessário aspirar o material trombótico antes de retirar o
filtro; causa de espasmo ou disecção da carótida interna distal e, no
momento do fechamento e retirada do filtro, pode desprender fragmentos do
material coletado durante o procedimento(198,

199)

. O filtro remove parte dos

microêmbolos produzidos e reduz o risco de embolismo cerebral, como
demonstrado pelo Doppler transcraniano (DTC) e a RM-PD; mas não evita
que alguns microêmbolos cheguem à circulação cerebral distal, provocando
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lesões isquêmicas silenciosas e assintomáticas, detectadas por ressonância
magnética ponderada em difusão(200, 201).
Os filtros que estão disponíveis no mercado hoje são: o AccuNet
system (Guidant), o Angioguard XP (Cordis), o FilterWire EZ (Boston
Scientific), o Emboshield (Abbott), o Spider RX (EV3), o Interceptor Plus
(Medtronic) e o Rubicon Filter (Rubicon). As novas gerações incluem o
FiberNet (Lumen Biomedical) e o GARDIA Embolic Protection Device
(Gardia Medica)(194).

1.11.2 Dispositivo de proteção embólica cerebral proximal

O sistema de proteção cerebral proximal funciona bloqueando ou
revertendo o fluxo sanguíneo na carótida interna. Não é necessário navegar
com o dispositivo na carótida interna distal à lesão, reduzindo o risco de
dano na íntima, de espasmo ou dissecção. Realiza-se uma oclusão
temporária endovascular, utilizando dois balões: um na artéria carótida
comum; e outro na artéria carótida externa ipsilateral. O sistema foi projetado
para interromper o fluxo cerebrovascular, resultando em uma proteção
embólica, antes que a estenose da carótida interna fosse abordada. Um dos
dispositivos está montado num sistema de cateter único com vários lúmens
integrados, que permite insuflar balões bloqueadores de fluxo, implantar o
SC e remover partículas por aspiração(202), simultaneamente, utilizando a
bainha-guia. O fluxo anterógrado é bloqueado pela oclusão proximal da
carótida comum e pela oclusão distal da carótida externa. Os dois balões
são complacentes e insuflados independentemente e fazem parte do cateter
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que é colocado na carótida comum através do introdutor. A distância entre o
balão proximal e o balão da carótida externa é de 60 mm, o tamanho do
balão da carótida comum varia de 5 a 13 mm e o diâmetro do balão da
carótida externa de 3 a 6 mm. Esse sistema é compatível com introdutores
8F, e o comprimento do sistema é de 95 cm. O diâmetro interno do stent
serve como cateter-guia e como lúmen para a aspiração. Existe um canal de
trabalho que está localizado entre os dois balões e que permite o acesso à
carótida interna, por onde se realizará a AC e a colocação do stent. A
aspiração da coluna de sangue junto com as partículas, após o implante de
SC, é realizada antes do esvaziamento dos balões da carótida externa e da
carótida comum. O exemplo desse tipo de sistema é o Mo.Ma® da
Invatec(203).
Outro sistema de proteção cerebral proximal permite a reversão do
fluxo na carótida interna(204). O conceito de reversão de fluxo foi introduzido
por Parodi et al., e subsequentemente estudado por outros investigadores
confirmando a segurança do método(205).
O sistema é semelhante ao anteriormente descrito porém, apresenta
uma fístula arteriovenosa externa criada conectando o cateter arterial com o
sistema dos 2 balões carotídeos à um introdutor na veia femoral do paciente.
Existe uma verdadeira reversão do fluxo, que se inicia ao insuflar o balão na
carótida comum e na carótida externa, permitindo que a diferença entre as
pressões arterial e venosa conduzam o fluxo sanguíneo numa direção
retrógrada. Partículas de todos os tamanhos são capturadas por um filtro
localizado nessa fístula arteriovenosa. Uma vez que este sistema está
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funcionando, a lesão pode ser atravessada por um fio-guia 0,014 polegadas
da escolha do intervencionista até completar o procedimento percutâneo de
maneira protegida(206, 207). O exemplo desse tipo de sistema de proteção é o
NPS® e anteriormente o PAES®.
O sistema de proteção proximal oferece a vantagem de uma completa
proteção antes que a lesão seja abordada. O risco de complicações é
reduzido, já que não se atravessa a lesão de forma desprotegida. A lesão
pode ser abordada por qualquer tipo de guia que o intervencionista escolha.
Partículas de todos os tamanhos podem ser capturadas.
As desvantagens que o sistema de proteção proximal apresenta são
decorrentes da interrupção do fluxo durante o procedimento, que pode não
ser tolerada pelo paciente em 4 - 5% dos casos; necessitam de um
introdutor grande (11 Fr. e os mais modernos 9 Fr.); potencialmente, o balão
pode causar espasmo ou dissecção na carótida externa ou na carótida
comum; os primeiros passos até a insuflação dos balões estão
desprotegidos(208).

1.12 Estudos sobre stent carotídeo com proteção cerebral e
endarterectomia carotídea em pacientes de alto risco cirúrgico

A técnica percutânea com implante de SC na artéria carótida emergiu
como uma alternativa a EC para o tratamento de pacientes com estenose de
artéria carótida extracraniana de alto risco cirúrgico(209,

210)

, que eram

excluídos dos estudos randomizados; e nos quais a EC apresentava menor
índice de sucesso(157).

52

O estudo SAPPHIRE (Stenting and Angioplasty with Protection in
Patients at High Risk for Endarterectomy)(210) foi desenhado para demonstrar
a não inferioridade do SC com relação a cirurgia em pacientes de alto risco,
e foi o primeiro a utilizar dispositivo de proteção cerebral distal. Estudo
multicêntrico de não inferioridade que recrutou pacientes sintomáticos com
obstrução > 50% no US carotídeo e pacientes assintomáticos com estenose
> 80% pelo US utilizando o critério NASCET(157) obstrução.

Os pacientes eram maiores de 18 anos, sem limite de idade superior,
considerados de alto risco cirúrgico, por critérios clínicos (comorbidades
como doenças cardíacas, renais ou pulmonares graves), e anatômicos (EC
prévia,

radioterapia

no

pescoço,

oclusão

carotídea

contralateral).

Aproximadamente, 30% de cada grupo eram pacientes sintomáticos. Foram
incluidos 747 pacientes, e randomizados 334 pacientes, 167 pacientes para
SC e 167 pacientes para cirurgia de EC. Os pacientes que foram
considerados com um elevado risco para endarterectomia foram incluídos
num registro de SC de alto risco (406 pacientes); os pacientes que não eram
apropriados para SC foram incluídos num registro de cirurgia de alto risco
(sete pacientes). O objetivo primário de morte ou AVE ipsilateral ocorreu em
20/167 pacientes (12,2%) para SC; e em 32/167 pacientes (20,1%) para EC
com diferença neta de -7,9 pontos percentuais (IC 95%, -16,4 a 0,7; p =
0,004) para não inferioridade. Os autores concluíram que o SC com DPEC
não foi inferior a EC em pacientes de alto risco cirúrgico, e foi determinante
para a liberação por parte da FDA (Food and Drug Administration) e outros
órgãos regulatórios da utilização do stent em território carotídeo como opção
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para pacientes de alto risco. Sua liberação permitiu um avanço para
defensores da utilização de stent em território carotídeo, desde que os
investigadores demostraram que pacientes de alto risco para EC pareciam
ter menos complicações se tratados com SC comparados aos tratados por
cirurgia de endarterectomia.
O SAPPHIRE(210) foi o único estudo que randomizou pacientes de alto
risco, os demais foram registros multicêntricos patrocinados pelas empresas
para permitir a liberação dos materiais pelas agências regulatórias(202, 211-214)
Entre os maiores registros pós-market encontramos o EXACT (Emboshield
and Xact Post Approval Carotid Stent Trial) com 2.145 pacientes e o
CAPTURE-2 (Carotid ACCULINK/ACCUNET Post Approval Trial to Uncover
Rare Events)(215) com 4.175 pacientes. Os eventos foram avaliados por
neurologistas independentes, e aos 30 dias a taxa de óbito para ambos os
registros foi de 0,9%; a de AVE de 3,6 para o EXACT, e 2,8% no CAPTURE.
Esses valores são menores que os encontrados em outros registros
anteriores(211-213) sugerindo que com o tempo os operadores adquiriram
maior experiência, o que ficou evidente na diminuição dos eventos. Num
registro europeu multicêntrico, em 157 pacientes de alto risco tratados com
stent e proteção cerebral proximal Mo.Ma., a taxa de AVE em 30 dias foi de
2,5%(202).

1.13 Estudos

sobre

stent

carotídeo

com

proteção

cerebral

Endarterectomia carotídea em pacientes de risco normal

e
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A utilização de SC em pacientes de risco normal ou intermediário
ainda permanece controversa. O estudo EVA3S (Endarterectomy Versus
Angioplasty in Patients With Severe Symptomatic Carotid Stenosis)(216)
recrutou pacientes com risco cirúrgico standard e sintomáticos, com
estenose > 60%, após 120 dias do evento vascular. Foram incluídos maiores
de 18 anos, e o grau de estenose (seguindo o critério NASCET)(157) devia ser
confirmado por angiografia ou US mais angioressonância. O objetivo
primário foi morte e AVE em 30 dias. O objetivo secundário incluiu IAM, AIT,
injúria em par craniano, complicações locais e sistêmicas maiores. O estudo
foi interrompido pelo comitê de segurança do mesmo, em 2005, após 527
pacientes incluídos. Os cirurgiões eram experientes e os intervencionistas,
inexperientes; a dupla antiagregação plaquetária foi recomendada, mas não
obrigatória e realizada em 82,9% dos pacientes submetidos a SC(217,

218)

foram utilizados diversos stents e sistemas de proteção, porém os
intervencionistas não tinham familiaridade com eles. Os eventos do desfecho
primário aconteceram em 25/261 (9,6%) do grupo SC e 10/259 (3,9%) do
grupo EC, com RR 2,5 intervalo de confiança 95%, (1,2 - 5,1), p = 0,01. Não
houve diferença para morte ou AVE incapacitante entre SC versus EC,
respectivamente (3,4% versus 1,5% - p = 0,26). Entretanto, mostrou um
excesso de AVE não incapacitante no grupo de SC.
O estudo SPACE (Stent-Protected Angioplasty versus Carotid
Endarterectomy)(219), multicêntrico Alemanha/Áustria/Suíça, randomizado, de
não inferioridade, comparando pacientes sintomáticos com estenoses >
70%, segundo o critério NASCET, submetidos à EC e SC; após 180 dias do

55

início dos sintomas, idade mínima de 50 anos, sem limite superior. O grau de
estenose foi determinado pelo US com Doppler colorido ou angiografia. O
objetivo primário foi AVE ou morte ipsilateral aos 30 dias do procedimento. A
margem de não inferioridade foi < 2,5% (taxa de evento esperado de 5%). O
objetivo secundário foi AVE incapacitante ipsilateral aos 30 dias e qualquer
AVE ou morte periprocedimento. O regime de dupla antiagregação
plaquetária foi recomendado, porém utilizado em 79% dos pacientes do
grupo de SC. Não houve diferenças significativas na incidência de AVE
ipsilateral ou óbito aos 30 dias (6,8% SC versus 6,3% EC), mas os
investigadores concluíram que o estudo falhou em demonstrar a não
inferioridade do SC. O motivo de não cumprir esse propósito foi devido ao
limite superior do intervalo de confiança, que excedia a margem
predeterminada de não inferioridade. O limite inferior do intervalo de
confiança para ambas as análises cruzava a linha do zero(220). Os
investigadores concluíram que necessitariam incorporar o dobro de
pacientes para que tivesse poder estatístico suficiente para provar
equivalência. Esses resultados foram desapontadores para os defensores
dos SC e trouxeram dúvidas sobre sua segurança, entretanto, devem ser
analisados

tendo

em

conta

que

os

intervencionistas

eram

muito

inexperientes e não conheciam ou tinham pouca familiaridade com o
material utilizado. No estudo EVA3s não foi estimulada a utilização dos
DPECs, que somente ganharam recomendação após uma análise interina
mostrando maior número de AVE nos pacientes tratados com SC sem
proteção. No SPACE, a utilização de DPEC foi deixada ao arbítrio do
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intervencionista, e foi efetivamente utilizada em 27% de todos os pacientes.
Resumindo, os estudos não mostraram equivalência entre o tratamento com
SC e o tratamento com EC nos pacientes com risco normal. Entretanto, as
deficiências no desenho e na execução dos trabalhos são apontadas para
explicar os resultados desfavoráveis aos stents.
O

estudo

ICSS

(International

Carotid

Stenting

Study)(221),

multicêntrico, randomizado de não inferioridade, comparando SC (n = 855p)
com EC (n = 858p) que recrutou pacientes sintomáticos com risco normal e
idade > 40 anos sem limite superior. O objetivo primário foi AVE
incapacitante ou fatal em três anos. Os intervencionistas eram inexperientes
em termos de curva de aprendizado, e DPEC foi utilizado em 72% dos
casos. Os resultados foram favoráveis à EC devido ao excesso de AVE não
incapacitante no grupo de SC. Nesse estudo não houve diferenças
significativas entre SC e EC com relação aos desfechos de AVE
incapacitante e óbito aos 120 dias (SC 34 (4%) e EC 27 (3,2) razão de risco
- HR 1,28, 95% IC 0,77– 2,1). Num subestudo do ICSS(222), os achados de
novos focos isquêmicos cerebrais após a SC, detectados pela RM-PD, em
centros que utilizavam DPEC, foram maiores se comparados aos centros
que não utilizavam DPEC, e geraram grande controvérsia, uma vez que não
ficou claro se essa diferença representava um dano real provocado pelos
dispositivos de proteção ou se a responsabilidade foi a inexperiência dos
operadores para utilizá-los.
O estudo CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy Versus
Stenting Trial)(223) começou nos anos 2000(224), e foi o primeiro a comparar
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SC protegido versus EC em pacientes sintomáticos com risco cirúrgico
normal, com estenoses > 50% (segundo critério NASCET de angiografia); >
70% no US, angioressonância ou angiotomografia. A utilização de dupla
antiagregação plaquetária foi estimulada (97,7%). A partir de 2005, foram
também incluídos os pacientes assintomáticos com estenose > 60% por
angiografia, 70% por US e 80% na angiotomografia ou angioressonância
devido a dificuldade de recrutamento de pacientes. A diferença dos estudos
anteriores é que os operadores eram experientes na utilização do único stent
e do sistema de proteção empregados. O objetivo primário foi composto de
qualquer AVE, IAM ou morte durante o período periprocedimento; ou AVE
ipsilateral nos quatro anos seguintes à randomização. Para os 2.502
pacientes incluídos, não houve diferença significativa entre SC e EC (7,2%
versus 6,8% respectivamente), p = 0,5. No seguimento de quatro anos, a
taxa de AVE e morte foi de 4,7% e 6,4%, para SC e EC respectivamente,
com p = 0,03. Os investigadores concluíram que, entre os pacientes com
estenose carotídea, sintomática e assintomática, o risco de desfecho
composto de AVE, IAM e óbito, não diferenciou significativamente o grupo
de SC do grupo de EC. Durante o período perioperatório, houve maior risco
de AVE no grupo de tratamento percutâneo com SC (a maioria dos quais foi
AVE menor), e maior risco de IAM no grupo de EC. Os desfechos aos 30
dias para ambos os procedimentos alcançaram o limiar aceitável de
benefício clínico comparada ao tratamento cirúrgico de < 6% para os
pacientes sintomáticos (AVE/óbito no grupo SC < 5,2% e no grupo EC 4,5%
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p = 0,38) e < 3% para os pacientes assintomáticos (AVE/óbito no grupo AC
2,5% e no grupo EC 2,3%)(223).
Além desse período de 30 dias, ambos os procedimentos tiveram
baixa incidência de AVE ipsilateral (SC 2,0% e EC 2,4% e p = 0,85). O
estudo CREST também evidenciou que os pacientes < 70 anos tiveram um
melhor desempenho com SC que com EC (p = 0,02)(225, 226).
Os resultados do CREST são consistentes com os observados nos
registros, porém diferem dos resultados de estudos europeus randomizados,
como o EVA3S(216), o SPACE(219) e o ICSS(221), que falharam em provar a
não inferioridade de SC com relação a EC ou mostraram que o tratamento
percutâneo é inferior a EC. O estudo CREST devolveu a confiança aos
intervencionistas de que o SC pode ser uma alternativa viável para pacientes
sintomáticos e assintomáticos com risco normal.
Existe controvérsia entre que tipo de dispositivo de proteção utilizar,
qual é o melhor e o mais apropriado, qual apresenta maior dificuldade
técnica ou diferentes resultados. A pesar de todos os esforços e das
evidências até aqui descritas, a embolização distal continua sendo o
“calcanhar de Aquiles” dos procedimentos percutâneos em geral e do SC em
particular, uma vez que ainda não existe um DPEC que consiga dar uma
proteção completa durante os procedimentos de intervenção percutânea.
Essa controvérsia com relação à utilização desses dispositivos de
proteção cerebral e a carência de estudos randomizados no momento do
início desta tese foram a grande motivação para sua realização.

59

Objetivos
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2.1 Hipótese e objetivos desta investigação

A hipótese desta investigação é que não existe diferença entre os
dispositivos de proteção cerebral. Propõe avaliar de forma randomizada dois
sistemas de proteção cerebral - um proximal e outro distal - utilizando a
ressonância magnética ponderada em difusão para detectar microinfartos
cerebrais hiperagudos, provocados por micropartículas liberadas durante o
procedimento percutâneo. Foram testados dois sistemas de proteção
cerebral durante a intervenção percutânea: o DPEC distal “Cordis
Angioguard® RX Guidewire System” (Cordis) e o DPEC proximal “Mo.Ma
INVATEC - Italy”.
Os pacientes, sintomáticos e assintomáticos, com lesões carotídeas,
com indicação de intervenção percutânea com implante de stent, que
pudessem utilizar indistintamente os dois sistemas de proteção, foram
randomizados para Grupo Angioguard (proteção distal) e para o Grupo
Mo.Ma (proteção proximal); tendo em perspectiva como objetivo primário:

1) Verificar o aparecimento de novos focos de isquemia cerebral,
detectados pela RM-PD após a intervenção percutânea nos
pacientes do Grupo Angioguard e do Grupo Mo.Ma.
2)

Analisar número, tamanho e a localização dos novos focos
isquêmicos e comparar os achados entre os grupos de
tratamento, Grupo Angioguard e Grupo Mo.Ma.
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E como objetivo secundário:

•

Avaliar eventos clínicos maiores (AVE maior, óbito e IAM) e
eventos clínicos menores (AVE menor, AIT) no seguimento de 30
dias, seis meses e pelo menos um ano.
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Métodos
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3.1 Casuística

No período de julho de 2008 a julho de 2011, 60 pacientes com
doença carotídea por lesões ateroscleróticas na artéria carótida interna,
sintomáticos e assintomáticos, com indicação de AC com implante de SC,
que pudessem utilizar indistintamente qualquer dos dois DPEC (filtro distal
Angioguard e oclusão proximal Mo.Ma), foram selecionados de acordo com
os critérios de inclusão e exclusão e randomizados para um dos sistemas de
proteção cerebral. A randomização dos pacientes nos grupos foi realizada
antecipada e eletronicamente pelo módulo Complex Samples do programa
estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Para garantir
o equilíbrio em relação ao número de pacientes em cada grupo ao longo de
todo o período de inclusão, a randomização foi feita em blocos de tamanho
6. O chefe do serviço era o único responsável pela verificação da alocação
do tipo de DPEC, previamente realizada pela randomização eletrônica.
Os pacientes foram recrutados dos ambulatórios do Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia (IDPC). Pacientes com estenose carotídea maior
ou igual a 70%, no duplex de carótida, após avaliação clínica por médicos do
departamento endovascular do IDPC, realizavam angiografia carotídea e os
que confirmavam a lesão obstrutiva importante no território carotídeo
ingressavam no “protocolo de carótidas”. Uma vez selecionados, os
pacientes

recebiam

as

informações

referentes

ao

protocolo,

eram

esclarecidas todas as dúvidas, informados a respeito dos objetivos do
estudo, da intervenção a ser realizada, da necessidade de exames
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complementares, dos riscos inerentes ao tratamento, e se concordavam,
assinavam o formulário de consentimento informado e esclarecido,
recebendo também uma cópia deste. Após a assinatura do termo os
pacientes eram encaminhados para realizar a ressonância magnética
ponderada em difusão (RM-PD) pré-intervenção no Hospital do Coração
(HCor). Nesse momento, o chefe de serviço abria a randomização e alocava
o DPEC correspondente, agendando imediatamente a angioplastia da artéria
carótida com implante de stent.
Todos os requisitos fundamentais das resoluções CNS nos 196/96,
251/97, 292/99, sobre as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, do Conselho Nacional de Saúde/
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa/ Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) e as Boas Práticas de Pesquisa Cínica do ICH-GCP,
foram cumpridos. Toda a infraestrutura de suporte para condução de
pesquisa e acompanhamento dos pacientes incluídos foi oferecida.
O protocolo nº 3.598 desse projeto de pesquisa foi devidamente
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Dante
Pazzanese de Cardiologia, e do Hospital do Coração, estando de acordo
com a Declaração de Helsinki para pesquisa em humanos.

3.2 Critérios de inclusão

•

Pacientes de ambos os sexos, com idade ≥ 40 anos;
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•

Pacientes assintomáticos portadores de lesão na artéria carótida
interna com diâmetro de estenose ≥ 80% pela angiografia com
indicação de AC e com implante de SC;

•

Pacientes sintomáticos portadores de lesão na artéria carótida
interna com diâmetro de estenose ≥ 50% com indicação de AC e
com implante de SC;

•

Pacientes com lesões obstrutivas na artéria carótida interna,
com características anatômicas que permitam a utilização
indistinta de qualquer dos dois tipos de DPEC proximal ou distal;

3.3 Critérios de exclusão

Foram excluídos os pacientes que apresentavam:
•

Contraindicação à realização de RM: claustrofobia ou dificuldade
em permanecer em ambientes fechados e portadores de
marcapasso;

•

Diminuição da reserva cerebral. Definida como AVE prévio
extenso, infartos lacunares múltiplos ou demência;

•

Hemorragia cerebral ou gastrointestinal há menos de 1 mês;

•

Infarto cerebral extenso ipsilateral ou incapacitante;

•

AVE ipsilateral evoluindo para AVEH nos últimos 60 dias;

•

Lesão obstrutiva importante localizada na carótida comum ou no
segmento intracraniano;

•

Lesão obstrutiva importante ou oclusiva na carótida externa
ipsilateral;
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•

Oclusão da artéria carótida que seria tratada, que ocorreu entre
o diagnóstico e o dia do procedimento;

•

Oclusão da artéria carótida contralateral;

•

Lesão obstrutiva importante no segmento vértebro-basilar;

•

FA crônica ou FA paroxística tratada com anticoagulantes orais;

•

IAM há menos de 30 dias;

•

Angina instável;

•

Arco aórtico muito calcificado que comprometesse a origem da
artéria carótida comum ou tronco braquiocefálico;

•

Artéria oftálmica vascularizada a partir da artéria carótida
externa;

•

Discrasia sanguínea;

•

Alergia a contraste, aspirina ou clopidogrel.

3.4 Delineamento do estudo

Estudo prospectivo, unicêntrico e randomizado entre pacientes com
estenose carotídea sintomáticos e assintomáticos, submetidos à AC com
liberação de SC PRECISE® PRO RX® da Cordis em artéria carótida,
alocados para DPEC de filtro distal “Cordis Angioguard® RX Guidewire
System” (Cordis) e DPEC proximal “Mo.Ma INVATEC – Italy, por
randomização.
O filtro Angioguard e o stent PRECISE foram escolhidos para o
estudo porque eram utilizados rotineiramente no serviço com segurança,
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tinham sido testados no estudo SAPPHIRE(210) e mostraram ser dispositivos
seguros e eficazes. O DPEC proximal Mo.Ma foi selecionado como
dispositivo de proteção cerebral proximal, com o objetivo de comparar um
princípio diferente de proteção cerebral e, no início da randomização, era o
único DPEC proximal, aprovado em nosso país pelas agências regulatórias.

3.5 Protocolo de realização de ressonância magnética

Todos os pacientes realizaram, por protocolo, duas RM-PD no
Hospital do Coração, sendo a primeira antes do procedimento e a segunda
24 a 48 horas após a intervenção e alta hospitalar no centro diagnóstico do
HCor, com metodologia idêntica; a não ser que por problemas inerentes à
condição clínica do paciente (eventos durante ou pós-intervenção), alta do
paciente demorada ou por problemas técnicos relacionados à marcação do
exame ou manutenção do equipamento, não fosse possível realizá-lo.
Nesses casos a RM-PD foi realizada tardiamente, não ultrapassando os sete
dias posteriores à angioplastia com colocação do stent.
Foram obtidas imagens de RM-PD em um equipamento de 3.0 Tesla
(Excite HD, GE Medical System, Milwaukee) com uma bobina de crânio de
oito canais. O estudo de ressonância incluiu as seguintes sequências:
Localizador: sequência SPGR, TR/TE = 4,9/1,3 m, ângulo de
inclinação dos spins de 30 graus, matriz 256 x 128, de espessura de corte
10 mm e espaçamento de 5 mm com número de aquisições: 1.
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Sagital T1-IR: sequência spin eco com inversão recuperação,
TR/TI/TE = 2270/30/920 ms, matriz 512 x 224, de espessura de corte 6 mm
e espaçamento de 1 mm com número de aquisições: 1.
Axial T2 FLAIR: sequência spin eco com inversão recuperação,
TR/TE/TI = 9000/2000/100 ms, matriz 256 x 192, de espessura de corte de 5
mm e espaçamento de 1 mm com número de aquisições: 2.
Axial T2 sequência gradiente eco, TR/TE = 600/22 mscom ângulo de
flip de 20 graus e matriz 320 x 192. A espessura de corte foi de 5 mm e de
espaçamento de 1 mm com número de aquisições: 1.
Difusão Axial: sequência single shotspin eco ponderada em difusão
com saturação de gordura, TR/TE = 8000/95 ms, matriz 128 x 256,
espessura de corte de 5 mm, sem espaçamento entre cortes, com número
de aquisições: 2.
Foram utilizados dois valores de sensibilização à difusão, “b-value”,
de 0 e 1.000 s/mm2, sendo o último adquirido em seis direções.
Mapas de difusividade média e CAD foram gerados para a melhor
interpretação dos resultados.
A

análise

das

imagens

da

RM-PD

foi

realizada

por

um

neurorradiologista experiente e independente, que desconhecia o tipo de
DPEC utilizada (distal ou proximal), qual artéria carótida foi abordada, se
direita ou esquerda, e os desfechos clínicos dos pacientes.
A presença de nova imagem brilhante, hipersinal no cérebro, era
interpretada como nova lesão isquêmica por microêmbolo. As lesões foram
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registradas de acordo com número, tamanho, localização (ipsilateral e
contralateral) e território vascular.
Em caso de alguma imagem gerar dúvida, outro especialista
neurorradiologista, também cego com relação às características dos
pacientes, analisava o exame e, se a dúvida persistisse o paciente era
retirado do protocolo.

3.6 Protocolo de realização de angioplastia carotídea

Após a realização da RM-PD os pacientes agendavam a angioplastia
carotídea seguindo a rotina do serviço de hemodinâmica, que não foi
mudada, e apenas os pacientes selecionados eram incluídos no protocolo de
carótidas. Todos receberam o stent PRECISE que é um stent de células
abertas com área livre entre as celas de 5,89 mm2, autoexpansivo e que
necessita de um sistema de liberação de 6 Fr., e utilizaram o DPEC distal
filtro Angioguard ou DPEC proximal Mo.Ma segundo o que apontava a
randomização.

3.7 Medicação prévia

Os pacientes foram pré-medicados com antiagregantes plaquetários,
clopidogrel 75 mg/dia e AAS 100 mg/dia, pelo menos três dias antes da
intervenção. O clopidogrel foi mantido durante pelo menos um mês após a
intervenção percutânea, e o ácido acetilsalicílico, indefinidamente. Todos os
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pacientes receberam dupla antiagregação plaquetária. Não foi alterada a
medicação dos pacientes. A maioria dos medicamentos para hipertensão era
suspensa 24 horas antes da realização do procedimento.

3.8 Protocolo de implante de stent

O implante de SC era realizado no Laboratório de Hemodinâmica do
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Os pacientes eram preparados
acompanhando a rotina do serviço, mantendo a monitorização contínua do
eletrocardiograma e da pressão arterial através de um polígrafo multicanais
SP 12 TEB de uso rotineiro no laboratório de hemodinâmica.
Em todos os pacientes, a via de acesso foi inguinal com anestesia
local, sem sedação para melhor monitorizar alterações neurológicas.
Após punção da artéria femoral direita, na maioria dos casos, um
introdutor 8F (2,7 mm) era colocado na artéria femoral comum, e 5.000 UI de
heparina regular era administrada de forma endovenosa e, somente quando
o filtro distal era utilizado istaláva-se um de sistema de lavado continuao com
soro fisiológico (500ml de SF + 5000 UI de heparina). Pelo introdutor, um
cateter diagnóstico 5f (1,67 mm) de coronária direita ou um cateter Simons ll
foi utilizado para cateterizar a carótida externa ou carótida comum ipsilateral
à artéria carótida interna que seria tratada. Ao realizar a angiografia, nos
diferentes momentos do procedimento, utilizou-se contraste Hexabrix 320,
do Laboratório Guerbet; substância ativa: Ioxaglato de meglumina +
Ioxaglato de sódio; dosagem: 393 mg/ml + 196,5 mg/ml; solução injetável.
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Quando o DPEC tipo filtro distal Angioguard XP (Cordis Corporation,
Warren, NJ) era utilizado, o cateter diagnóstico com o fio-guia de 0,035
polegadas standard ou hidrofílico era posicionado na carótida externa ou na
carótida comum abaixo da bifurcação. Através do cateter diagnóstico,
trocava-se o fio-guia hidrofílico por um fio-guia extrassuporte de 0,035
polegadas e de 260 cm de comprimento (Amplatz Supper Stiff ou Amplatz
Ultra Stiff-Flex Tip), que possibilitava a troca do cateter diagnóstico pelo
cateter guia de intervenção de 8F, multipropósito ou de coronária direita.
Uma angiografia era realizada para verificar a localização da lesão e
determinar a melhor projeção de trabalho. Pela luz do cateter era introduzido
o sistema de filtro Angioguard XP (Cordis Corporation, Warren, NJ) na
artéria carótida interna até o segmento reto distal à lesão e abaixo da base
do crânio, onde o filtro era liberado. Através do fio-guia do próprio filtro,
realizava-se a pré-dilatação, quando necessária, com balão de angioplastia
coronária de 3 a 4 mm de diâmetro por 20 mm de comprimento, implante de
SC PRECISE e pós-dilatação com balão 5 - 6 mm de diâmetro por 20 mm de
comprimento. Após a verificação angiográfica do resultado, o filtro era
retirado com o cateter de captura que faz parte do sistema. O procedimento
finalizava com uma angiografia com subtração digital de imagem da carótida
tratada e da circulação intracraniana ipsilateral em perfil e em projeção
antero-posterior.
Quando o DPEC Mo.Ma foi utilizado, o cateter diagnóstico de 5F e um
fio-guia de 0,035 polegadas hidrofílico eram posicionados na carótida
comum, e realizava-se angiografia para visualizar a anatomia da carótida
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externa. O cateter diagnóstico, com ajuda de um fio-guia hidrofílico,
avançava até um ramo distal da carótida externa. Um fio-guia extrassuporte
de 0,035 polegadas e de 260 cm de comprimento (Amplatz Supper Stiff ou
Amplatz Ultra Stiff-Flex Tip) possibilitava a troca do cateter diagnóstico pelo
cateter guia de intervenção do próprio sistema de proteção de 8F. O sistema
Mo.Ma avançava sobre o fio-guia extrassuporte até que a marca radiopaca
do balão distal estivesse localizada a 1 cm além da bifurcação, na
proximidade da artéria tireoidea superior. Primeiro, insufla-se o balão distal
na artéria carótida externa e, posteriormente, o balão proximal na artéria
carótida comum, bloqueando, assim, o fluxo anterógrado e retrógrado do
vaso-alvo. Um fio-guia de AC de 0,014 polegadas atravessava a estenose
permitindo a passagem de balão para realizar a pré-dilatação, caso
necessário, implante de stent e balão para pós-dilatação completando o
implante do stent. Imediatamente após a dilatação, são aspirados e filtrados
60 ml de sangue por filtros que acompanham o sistema. O balão distal é
desinsuflado primeiro, a seguir, o balão proximal, finalizando com angiografia
digital com subtração de imagem da carótida interna tratada e da circulação
intracraniana ipsilateral, em perfil e em projeção antero-posterior.

3.9 Evolução hospitalar e seguimento

O acompanhamento clínico do paciente pós-procedimento, o tempo
de hospitalização e as medicações prescritas por ocasião da alta hospitalar,
seguiam as normas correntes do Serviço de Intervenção Endovascular do
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Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Finalizada a intervenção, os
pacientes

encaminhados

à

unidade

de

internação

de

intervenção

percutânea, enfermaria ou, em caso de intercorrências de difícil resolução
(espasmo, bradicardia e hipotensão), ou ainda eventos neurológicos (AVE
maior, menor, AIT, IAM), eram encaminhados para a Unidade de Terapia
Intensiva

ou

Unidade

Coronária.

A

condição

clínica

imediata

ao

procedimento do paciente foi avaliada por médicos intervencionistas e, em
caso de evento neurológico, um médico neurologista independente
examinava e conduzia o caso.
Procedia-se à retirada do introdutor femoral 4 horas após o
procedimento; aplicava-se compressão manual por 20 - 30 minutos e
repouso no leito por 4 horas.
Durante a hospitalização, prescrevia-se AAS (100 mg/dia) e
clopidogrel (75 mg/dia), além de medicações utilizadas para outras
finalidades pelo paciente. A alta hospitalar ocorria, em geral, na manhã do
dia seguinte à intervenção, na dependência dos resultados clínicos e
laboratoriais.
No dia seguinte à intervenção, os pacientes que tinham condições
clínicas foram submetidos à nova RM-PD após alta hospitalar no HCor. Nos
pacientes que tiveram eventos, o exame de RM-PD foi realizado
tardiamente. Todos os pacientes participantes deste estudo permanecem em
acompanhamento pelo próprio médico responsável pelo estudo através de
consultas e contato telefônico com o paciente ou familiar responsável.
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3.10 Definições

Sintomáticos: pacientes que sofreram AIT, AVE ipsilateral não
incapacitante dentro de 180 dias (seis meses) anteriores à randomização.
Assintomáticos: pacientes que não tenham sofrido nenhum sintoma
neurológico isquêmico nos últimos 180 dias.
Acidente isquêmico transitório (AIT): definido como alteração
temporária do aporte de sangue para uma área do cérebro, resultando em
uma súbita e breve (inferior a 24 horas, normalmente menos do que 1 hora)
diminuição das funções cerebrais. Os sintomas variam, dependendo da área
do cérebro afetada, podendo apresentar problemas como alterações visuais,
alterações na fala, deficiência sensorial ou motora em uma parte do corpo e
alterações no nível de consciência.
Acidente Vascular Encefálico (AVE): novo déficit neurológico com
sintomas focais e signos consistentes com isquemia focal com duração
maior a 24 horas. O AVE menor provoca um déficit neurológico que se
resolve completamente em até 30 dias. AVE maior provoca um déficit
neurológico que não se resolve completamente em até 30 dias e leva à piora
das atividades diárias.
Sucesso

do

procedimento:

quando

houve

sucesso

técnico

(capacidade de utilizar o SPEC e implantar o stent com uma lesão residual
igual o menor que 30%), associado ao sucesso clínico (sem ocorrência de
eventos

cerebrovasculares

procedimento).

maiores

e

cardiovasculares

durante

o
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Intolerância à oclusão por balão: déficit neurológico transitório
durante à oclusão por balão que desaparece rapidamente ao desinsuflar o
balão.
Infarto

do

miocárdio:

sintomas

compatíveis

com

isquemia

miocárdica associada à alteração eletrocardiográfica de isquemia e aumento
de marcadores de necrose em pelo menos duas vezes o valor normal.
Lesão de bifurcação: são lesões que se encontram até 5 mm da
origem da artéria carótida interna.
Lesão distal à bifurcação: são lesões que se encontram a uma
distância > 5 mm da origem da artéria carótida interna.

3.11 Análise Estatística

3.11.1 Dimensionamento da Amostra

Na fase de planejamento deste estudo, não havia sido publicado
nenhum estudo randomizado comparando tipos de proteção cerebral quanto
à incidência de lesões isquêmicas cerebrais, em pacientes submetidos a
implante de stent carotídeo, não sendo possível, portanto, obter na literatura
estimativas para um cálculo teórico de número de pacientes. Além disso,
não tínhamos uma hipótese predefinida favorecendo um ou outro sistema de
proteção cerebral. O tamanho da amostra (60 pacientes) foi baseado no
fluxo de pacientes atendidos no Instituto Dante Pazzanese e no período
planejado para a coleta dos dados (avaliação inicial e acompanhamento de
pelo menos um ano após o procedimento). De acordo com um levantamento
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dos anos anteriores, estimou-se que seriam selecionados entre cinco e oito
pacientes por mês. A partir dessa estimativa, considerando o período de 12
meses para inclusão dos pacientes no estudo e ainda uma perda de 20%,
chegou-se a um total de aproximadamente 60 pacientes que foram
distribuídos aleatoriamente nos dois grupos (30 para o Grupo Angioguard e
30 para o Grupo Mo.Ma). Embora não existiam estudos randomizados
comparando esses dois dispositivos no início desta tese, estudos
comparando grupos de tratamento serviram de base para este estudo52-254,
com relação ao tipo de sistema de proteção e ao seguimento com
ressonância.

3.11.2 Análise estatística do trabalho

Os dados qualitativos foram resumidos em frequências absolutas e
relativas

(porcentagens).

Os

dados

quantitativos

com

distribuição

aproximadamente normal foram expressos em médias e desvios-padrões,
caso contrário, foram descritos em medianas e intervalos interquartis (IIQ). A
hipótese de normalidade foi avaliada por estatísticas descritivas, medidas de
assimetria e curtose, box-plots, histogramas e gráficos normais de
probabilidade (Normal plot).
Inicialmente, os dois grupos foram comparados em relação a todas as
variáveis observadas. Para as comparações referentes a variáveis
quantitativas, utilizou-se o teste t de Student ou o teste não paramétrico de
Mann-Whitney de acordo com a normalidade dos dados. Para as variáveis
qualitativas, foi utilizado o teste qui-quadrado com correção de continuidade
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de Yates ou o teste exato de Fisher, quando as frequências esperadas eram
menores que 5. Para a quantidade de novas lesões isquêmicas (totais e
ipsilaterais), utilizou-se modelos de regressão de Poisson(227).
Com o intuito de controlar a influência de possíveis fatores de
confusão sobre a presença de novas lesões isquêmicas, foram utilizadas
duas abordagens: análise de covariância convencional por meio de modelos
de regressão logística(228) simples e múltipla (análise univariada e
multivariada) e ponderação por escores de propensão(229). Nas duas
abordagens foram investigadas todas as variáveis pré e intraoperatórias,
independentemente de apresentarem ou não diferenças estatisticamente
significantes entre os grupos. As variáveis com p < 0,10 na análise
univariada e/ou na análise comparativa entre os grupos foram selecionadas
para o modelo multivariado. Os resultados foram apresentados em razões
de chances (odds ratio) e respectivos intervalos de confiança de 95%.
Na análise por escore de propensão, buscou-se equilibrar as
diferenças entre os grupos ponderando os casos de acordo com a
probabilidade do paciente pertencer a um ou a outro grupo. Em uma primeira
etapa foi ajustado um modelo de regressão logística considerando como
variável dependente o tipo de proteção cerebral e como variáveis
independentes as mesmas selecionadas na análise convencional. A partir
das estimativas das probabilidades obtidas no modelo logístico, cada
paciente recebeu um peso correspondente ao inverso da probabilidade de
ele pertencer ao grupo ao qual foi alocado. Com o objetivo de verificar o
sucesso da ponderação no pareamento dos grupos, as comparações entre
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os grupos foram reanalisadas considerando os pesos. Na etapa final,
ajustou-se um modelo de regressão logística ponderado para analisar a
relação entre o tipo de proteção cerebral (variável independente) e a
presença de novas lesões isquêmicas (variável dependente). O escore de
propensão também foi aplicado na análise da quantidade de novas lesões
no qual se utilizou um modelo de Poisson ponderado. Como alternativa aos
escores ponderados, foram ajustados modelos sem ponderação, porém
incluindo o escore de propensão como covariável.
O nível de significância adotado foi 0,05. Os programas estatísticos
utilizados para efetuar os processamentos foram o IBM SPSS statistics for
windows versão 19.0 e o R versão 15.0.

78

Resultados
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Entre

julho

de

2008

e

julho

de

2011,

foram

incluídos

consecutivamente 60 pacientes, 40 (67%) homens, portadores de doença
aterosclerótica

carotídea

importante,

sintomáticos

e

assintomáticos,

randomizados e distribuídos em dois grupos: Angioguard e Mo.Ma.

4.1 Características do grupo antes da intervenção percutânea

Inicialmente os grupos foram comparados em relação a todas as
variáveis observadas antes do procedimento de implante de stent carotídeo.
Foram analisadas características demográficas, antecedentes pessoais,
avaliação física e exames diagnósticos pré-intervenção.

4.2 Características demográficas e antecedentes

Os grupos eram semelhantes em relação ao gênero, idade e
antecedentes pessoais (Tabela 1). Embora a diferença não seja considerada
estatisticamente significante segundo o nível usual de 0,05, observou-se no
grupo Mo.Ma maior proporção de pacientes com antecedente de doença
vascular (60% versus 36,7% do grupo Angioguard, p = 0,071).
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Tabela 1. Comparações entre os grupos quanto ao gênero, idade e
antecentes pessoais.

Variáveis
Gênero masculino
Idade (anos) – média (dp)
Idade ≥ 80 anos
Doença carotídea
sintomática até 180 dias
Doença carotídea prévia*
HAS
Doença coronária
Dislipidemia
DM
Doença Vascular
DPOC
Insuficiência Renal Crônica

Tipo de Proteção Cerebral
Mo.Ma
Angioguard
(n=30)
(n=30)
19 (63,3%)
21 (70,0%)
68,5 (7,5)
67,0 (9,3)
2 (6,7%)
1 (3,3%)

p-valor
0,584
0,493
>0,999

6 (20,0%)

9 (30,0%)

0,371

15 (50,0%)
28 (93,3%)
24 (80,0%)
24 (80,0%)
12 (40,0%)
11 (36,7%)
2 (6,7%)
4 (13,3%)

19 (63,3%)
28 (93,3%)
18 (60,0%)
23 (76,7%)
12 (40,0%)
18 (60,0%)
2 (6,7%)
8 (26,7%)

0,297
>0,999
0,158
0,754
>0,999
0,071
> 0,999
0,197

Dados em frequências absolutas (porcentagens entre parênteses) exceto para
idade em anos.
* AIT ou AVEI menos de 180 dias; HAS = hipertensão arterial sistêmica; DPOC =
doença pulmonar obstrutiva crônica; DM = diabetes mellitus

Com relação a procedimentos prévios, 15 pacientes haviam sido
submetidos à revascularização do miocárdio (RM), dos quais 9 (30%) eram
do grupo Angioguard e 6 (20%) eram do grupo Mo.Ma, sem diferença
estatística entre eles (p = 0,371). A maioria das revascularizações foi
cirúrgica; apenas dois pacientes fizeram RM percutânea, sendo um paciente
de cada grupo.
Com relação aos antecedentes neurológicos, 13 pacientes haviam
sofrido intervenção carotídea percutânea prévia, 7 (23%) do grupo
Angioguard e 6 (20%) do grupo Mo.Ma, também sem diferença entre os
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grupos (p = 0,753). A maioria das intervenções carotídeas prévias (12/13)
ocorreu na carótida contrária ao lado tratado. Apenas um paciente que
pertencia ao grupo Angioguard sofreu intervenção prévia do mesmo lado
em que foi implantado o stent de carótida e foi devido à reestenose após
endarterectomia.

4.3 Exames diagnósticos pré-internação

Com relação à medicação prévia, o uso de hipolipemiantes foi um
pouco mais frequente no grupo Angioguard, (70% versus 46,7%) do grupo
Mo.Ma, mas sem significância estatística (p = 0,067). Não houve diferença
entre os grupos quanto aos outros medicamentos.
Não havia diferença entre os grupos quanto à classificação do arco
aórtico, anormalidades da aorta e lateralidade da lesão, avaliados na
arteriografia carotídea realizada antes do procedimento (Tabela 2). Os
grupos eram semelhantes também em relação à maior parte das
características das lesões tratadas, porém observou-se que as lesões dos
pacientes do grupo Angioguard eram mais calcificadas que as lesões dos
pacientes do grupo Mo.Ma (p < 0,001). O grupo Angioguard apresentou
maior proporção de pacientes com circulação colateral contralateral e
presença de artéria cerebral anterior, mas sem significância estatística com
base no nível usual de 0,05.
Do total de 60 pacientes, 22 (36,7%) apresentavam lesões carotídeas
bilaterais, sendo 11 para cada grupo. Desses pacientes com lesões
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bilaterais, 13 haviam sido tratados com stent prévio: 5 do grupo Angioguard
e 8 do grupo Mo.Ma. Dos 9 pacientes restantes, 7 apresentavam lesões
discretas entre 30% e 40% e dois pacientes com lesões moderadas porém
menores a 70%.

Tabela 2. Comparações entre os grupos quanto à análise angiográfica arteriografia carotídea pré-procedimento.
Tipo de Proteção Cerebral
Angioguard
(n = 30)

Mo.Ma
(n = 30)

p-valor

Tipo I

19 (63,3%)

17 (56,7%)

0,437

Tipo II
Tipo III

5 (16,7%)
6 (20,0%)

9 (30,0%)
4 (13,3%)

Calcificada

8 (26,7%)

3 (10,0%)

0,095

Alongada

1 (3,3%)

1 (3,3%)

> 0,999

Arco bovino

2 (6,7%)

4 (13,3%)

0,671

11 (36,7%)

11 (36,7%)

> 0,999

Lesão de bifurcação

24 (80,0)

27 (90,0%)

0,472

Distal da bifurcação

6 (20,0%)

3 (10,0%)

Regular

19 (63,3%)

18 (60,0%)

Irregular

11 (36,7%)

12 (40,0%)

Não calcificada ou pouco calcificada

5 (16,7%)

17 (56,7%)

Moderadamente calcificada

10 (33,3%)

7 (23,3%)

Calcificação importante

15 (50,0%)

6 (20,0%)

Sem tortuosidade
Tortuosidade proximal

13 (43,3%)
1 (3,3%)

18 (60,0%)
2 (6,7%)

Tortuosidade média

6 (20,0%)

3 (10,0%)

Tortuosidade distal

10 (33,3%)

7 (23,3%)

Classificação arco aórtico – n (%)

Anormalidade da aorta – n (%)

Lesão contralateral ou stent prévio – n (%)
CARACTERÍSTICAS DA LESÃO TRATADA
Local da lesão - n (%)

Características da placa
Regularidade – n (%)
0,791

Calcificação – n (%)
0,004

Tortuosidade – n (%)
0,511
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Ulcerada – n (%)

3 (10,0%)

1 (3,3%)

0,612

Excêntrica – n (%)

22 (73,3%)

23 (76,7%)

0,766

82,8 (5,4)
13,1 (8,6)

84,4 (7,0)
14,6 (9,3)

0,327
0,537

Circulação colateral contralateral - n (%)

22 (73,3%)

15 (50,0%)

0,063

Cerebral média – n (%)

30 (100%)

30 (100%)

-

Cerebral anterior – n (%)

24 (80,0%)

18 (60,0%)

0,091

Porcentagem de Estenose – média (dp)
Comprimento da lesão (mm) – média (dp)

No exame de ressonância realizado antes do procedimento, não
houve diferença entre os grupos quanto à atrofia cerebral, leucoaraiose,
presença de infartos antigos, infartos agudos e micro-hemorragias (Tabela
3).
O número de infartos antigos por paciente variou de 1 a 9 no grupo
Angioguard e de 1 a 7 no grupo Mo.Ma, sem diferença estatística entre eles
(Figura 1). Quanto ao tamanho dos infartos antigos, a maioria era menor que
1,5 cm (90,5% no Angioguard e 74,4% no Mo.Ma). A maior parte dos
infartos antigos dos pacientes do grupo Mo.Ma ocorreram na carótida
ipsilateral (38,5%) e contralateral (43,6%), já no grupo Angioguard, 45%
dos infartos antigos eram vertebrobasilares supratentoriais.
Apenas três pacientes (1 do Angioguard e 2 do Mo.Ma) tinham
infarto agudo identificado na RNM pré-procedimento. Um dos pacientes do
grupo Mo.Ma apresentava dois infartos agudos (1 de até 0,5 cm e outro com
mais de 1 cm). Os outros dois pacientes tiveram apenas um infarto de
tamanho entre 0,5 e 1 cm.
No grupo Angioguard, dos 14 pacientes que tiveram microhemorragias, 12 foram isoladas, um paciente teve 2 e outro teve 32 microhemorragias, porém todas eram de até 0,5 cm. No grupo Mo.Ma, dos 14
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pacientes que tiveram micro-hemorragias, 8 tiveram apenas uma, 5 tiveram
2 e um paciente teve 4 micro-hemorragias. Dois pacientes do grupo
Angioguard e 5 do Mo.Ma. tiveram micro-hemorragias > 0,5 cm, sem
diferença estatística significante entre os grupos ( p = 0,424)

Tabela 3. Resultados da Ressonância Nuclear Magnética Ponderada em
Difusão - Pré-procedimento.
Tipo de Proteção
Cerebral
Grupo
Angioguard
(n = 30)

Grupo
Mo.Ma
(n = 30)

p-valor

8 (26,7%)

6 (20,0%)

0,920

-

-

Moderada - sulcos entre 3 e 5 mm

19 (63,3%)

21 (70,0%)

Intensa - sulcos maiores que 5 mm

3 (10,0%)

3 (10,0%)

Ausente/ Mínima - raros focos

22 (73,3%)

22 (73,3%)

Moderada - focos numerosos, faixa
estreita

6 (20,0%)

5 (16,7%)

Severa – faixa espessa, difusa

2 (6,7%)

3 (10,0%)

Infarto antigo

14 (46,7%)

13 (43,3%)

0,795

Infarto agudo

1 (3,3%)

2 (6,7%)

> 0,999

14 (46,7%)

14 (46,7%)

> 0,999

Atrofia cerebral
Ausente
Mínima - sulcos menores que 3 mm

Leucoaraiose

Micro-hemorragias

> 0,999
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Figura 1. Comparação entre os grupos quanto ao número de infartos
antigos observados na ressonância magnética pré-procedimento

4.4 Procedimento de implante de stent carotídeo

O sucesso clínico do procedimento foi de 98,3%, com um paciente
apresentando AVE menor durante o procedimento. Em todos os pacientes
foi possível completar o implante do stent com proteção segundo o protocolo
e não houve cruzamento (crossover) entre os tratamentos e os pacientes
utilizaram o sistema de proteção ao qual foram alocados. Com relação à
artéria abordada, o grupo Angioguard apresentou maior proporção de
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pacientes que trataram a artéria carótida esquerda (60%) contra (33%) do
grupo Mo.Ma, com diferença estatisticamente significante entre os grupos (p
= 0,038). (Tabela 4)
O tempo médio de procedimento foi um pouco maior no grupo Mo.Ma
(29,5 min versus 24,2 min do grupo Angioguard, p = 0,051).
No grupo Angioguard, o dispositivo foi liberado em todos os
pacientes. Foi observado uma maior proporção de espasmo [11 pacientes
(36%) versus 1 (3,33%] no grupo Mo.Ma a maioria de resolução espontânea,
e apenas dois pacientes foram tratados com medicamento vasodilatador
intracarotídea. No grupo Angioguard, a retirada do dispositivo foi fácil para
29 pacientes; em um paciente, durante a remoção do dispositivo, a cesta
ficou presa às hastes do stent e se abriu, porém o paciente não teve
sintomas neurológicos. Não houve trombose do dispositivo nem síndrome de
no-reflow.
Quanto a eventos, não houve óbitos ou AVE maiores imediatos, na
fase hospitalar e até pelo menos um ano de seguimento. Um paciente que
usou Angioguard teve um AVE menor durante o procedimento com alta
hospitalar sem sequelas neurológicas. Um paciente do grupo Mo.Ma teve
uma síndrome de hiperperfusão 10 horas após a intervenção, com alta
hospitalar no 13° dia recuperado. Outro paciente do grupo Angioguard teve
um infarto retiniano tardio três dias após a alta.
Outras intercorrências, como hipotensão e bradicardia, tiveram baixa
incidência e em proporção semelhante entre os grupos. Um paciente
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necessitou de cirurgia vascular devido a hemorragia para sutura da artéria
femoral como parte da hemostasia.

Tabela 4. Características do procedimento de implante de stent na artéria
carótida.
Tipo de Proteção Cerebral
Angioguard Mo.Ma

p-valor

(n=30)

(n=30)

Carótida interna direita

12 (40,0%)

20 (66,7%)

Carótida interna esquerda

18 (60,0%)

10 (33,3%)

Tempo do procedimento (min) – média (dp)

24,2 (10,4)

29,5 (10,3)

0,051

Total de contraste (ml) – mediana (IIQ)

97,5 (70-100)

80,0 (60-100)

0,319

Lesão residual – mediana (IIQ)

14 (0-20)

10,0 (0-17)

0,244

Artéria de abordagem – n (%)
0,038

4.5 Resultados de ressonância magnética ponderada em difusão após
procedimento

Os achados do exame de ressonância magnética por difusão
realizada após o procedimento são apresentados na Tabela 5. Não houve
diferença entre os grupos quanto à incidência de novas lesões isquêmicas
(63,3% do grupo Angioguard versus 66,7% do grupo Mo.Ma p = 0,787).
Quando analisamos essa incidência em alguns subgrupos de interesse
(Figura

2),

também

não

encontramos

diferenças

estatisticamente

significantes entre os dois tipos de proteção cerebral. Embora algumas
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diferenças pareçam importantes no gráfico, é importante ressaltar que o
número de pacientes em alguns subgrupos é pequeno e que as
porcentagens são sensíveis ao tamanho da amostra. A maior diferença
encontrada foi no subgrupo de pacientes que trataram a carótida interna
esquerda. Nesse subgrupo, a incidência de novas lesões foi 11/18 (61%)
nos pacientes do grupo Angioguard e 9/10 (90%) nos do grupo Mo.Ma, ou
seja, a maioria dos pacientes que trataram a carótida esquerda e utilizaram a
proteção cerebral Mo.Ma teve maior incidência de novas lesões.
Em ambos os grupos, a maior parte dos pacientes com novas lesões
eram menores que 0,5 cm (Figura 4) e mais de 70% das lesões eram
corticais (Figura 5). Não houve diferença entre os grupos Angioguard e
Mo.Ma com relação ao tamanho das lesões (p = 0,950), localização
anatômica (p = 0,360) e distribuição vascular das lesões (p = 0,915).
Sob o ponto de vista da quantidade de lesões por paciente,
verificamos que aqueles que utilizaram o filtro Angioguard apresentaram
expressivamente mais lesões do que os que utilizaram Mo.Ma com
significância estatística. O número de novas lesões por paciente variou entre
1 e 76 no grupo Angioguard (mediana = 10) e entre 1 e 43 no grupo Mo.Ma
(mediana = 6) (p < 0,001). Na Figura 3, que apresenta o número de novas
lesões individualmente, é possível notar que os quatro pacientes com maior
número de lesões estavam no grupo Angioguard. Dos 9 pacientes que
apresentaram mais de 20 lesões, 7 correspondiam ao grupo Angioguard e
2 ao Mo.Ma; as características desses pacientes encontram-se na Tabela 6.
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Tabela 5. Resultados da ressonância nuclear magnética por difusão:
Pós-procedimento
Tipo de Proteção Cerebral


Mo.Ma
(n = 30)

p-valor

19 (63,3%)

20 (66,7%)

0,787

Pacientes com novas lesões ipsilaterais

17 (56,7%)

19 (63,3%)

0,598

Pacientes com novas lesões > 1 cm

3 (10,0%)

2 (6,7%)

> 0,999

Pacientes com novas lesões ipsilaterais > 1 cm

2 (6,7%)

2 (6,7%)

> 0,999

Território ipsilateral

17 (56,7%)

19 (63,3%)

0,598

Território contralateral

11 (36,7%)

8 (26,7%)

0,405

Vertebrobasilar supratentorial

7 (23,3%)

7 (23,3%)

> 0,999

Vertebrobasilar infratentorial

3 (10,0%)

2 (6,7%)

> 0,999
< 0,001

Achados da RNM pós

Angioguard
(n = 30)

Pacientes com novas lesões – n (%)

Distribuição vascular – n (%)

Número de novas lesões por paciente* - mediana (IIQ)
Total de novas lesões
Número de novas lesões ipsilaterais* - mediana (IIQ)

10 (3-42)

6 (2-8)

424 (19 pac)

167 (20pac)

12 (3-41)

6 (1-8)

Total de novas lesões ipsilaterais
395 (17 pac)
IIQ = intervalo interquartil.
*Considerando apenas os pacientes com lesões (excluindo os zeros).

145 (19 pac)

< 0,001
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Figura 2.

Incidência de lesões isquêmicas em pacientes que utilizaram Mo.Ma
e Angioguard, considerando o total de pacientes e subgrupos
segundo sintomatologia, classificação do arco aórtico, calcificação e
artéria de abordagem (CID = carótida interna direita, CIE = carótida
interna esquerda).
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Figura 3.

Número de novas lesões isquêmicas nos pacientes que utilizaram

Angioguard e Mo.Ma.
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Tabela 6. Pacientes com mais de 20 lesões pela RM-PD - Características
das lesões

Pac

Proteção
cerebral

Artéria
tratada

N° de
novas
lesões

N° de
novas
lesões
ipsilaterais

Distribuição
vascular das
novas lesões

69

2

-

38 cortical + 18 subcortical + 17
substância branca profunda + 3
núcleos

62

-

-

56 cortical + 4 subcortical + 2
substância branca profunda

-

41 cortical + 5 subcortical + 4
substância branca profunda + 2
núcleos

Lesões
< 0,5
cm

Lesões
entre
0,5 e 1
cm

Lesões
> 1 cm

1

Ang

CID

76

71

Carotídea
ipsilateral +
contralateral

14

Ang

CIE

62

62

Só carotídea
ipsilateral

51

Carotídea
ipsilateral +
contralateral

46

Carotídea
ipsilateral +
contralateral

32

10

4

31 cortical + 10 subcortical + 3
substância branca profunda + 3
núcleos

43

Carotídea
ipsilateral +
vertebro basilar
supra

40

2

1

34 cortical + 8 subcortical + 1
substância branca profunda

41

-

-

32

7

1

28 cortical + 11 subcortical + 3
substância branca profunda
37 cortical + 2 subcortical + 1
substância branca profunda

12

39

8

Ang

Ang

Mo.Ma

CID

CIE

CID

52

47

43

50

1

28

Ang

CIE

42

41

41

Ang

CIE

40

40

Carotídea
ipsilateral +
contralateral
Só carotídea
ipsilateral

27

Carotídea
ipsilateral +
contralateral +
vértebro basilar
supra

26

1

-

22 cortical + 5 subcortical + 1
substância branca profunda + 1
tálamo

26

Carotídea
ipsilateral +
contralateral

26

-

-

26 cortical + 2 subcortical + 1
núcleos

18

11

Ang

Mo.Ma

CID

CID

29

29

Em geral, as novas lesões eram ipsilaterais. Dos 39 pacientes em que
foram observadas novas lesões, em 36 pacientes (17 do grupo Angioguard
e 19 do grupo Mo.Ma) eram ipsilaterais (> 90%). As características das
lesões ipsilaterais com relação ao tamanho e à localização anatômica eram
semelhantes às descritas nas lesões em geral. Quando analisamos somente
as lesões ipsilaterais, o resultado foi o mesmo daquele encontrado para as
lesões isquêmicas em geral, ou seja, sem diferença estatisticamente
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significante entre os grupos em relação à presença de novas lesões (p =
0,598), porém quando presentes, a quantidade de lesões ipsilaterais era
maior no grupo Angioguard (p < 0,001). No total foram identificadas 424
lesões no grupo Angioguard em 19 pacientes e 167 lesões no grupo Mo.Ma
em 20 pacientes.

Figura 4.
Distribuição das novas lesões quanto ao tamanho nos grupos

Angioguard e Mo.Ma (p = 0,915).
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Figura 5. Distribuição das novas lesões quanto à localização anatômica nos
grupos Mo.Ma e Angioguard (p = 0,360).

Na análise das variáveis pré e intraoperatórias, verificamos que,
apesar

da

randomização,

foram

encontradas

algumas

diferenças

estatisticamente significantes ou marginalmente significantes entre os dois
grupos (Tabela 7). No grupo que utilizou Angioguard, havia mais pacientes
que trataram a carótida interna esquerda e com lesões mais calcificadas.
Além disso, houve uma tendência de diferença em relação à antecedente de
doença vascular (mais presente no grupo Mo.Ma) e uso de dislipidêmicos
(mais frequente no grupo Angioguard).
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Tabela 7. Resumo das diferenças encontradas entre os grupos em relação
à variáveis pré e intraoperatórias
Angioguard

Mo.Ma

• Maior proporção de pacientes
que trataram a artéria carótida
interna esquerda (p = 0,038).

• Maior proporção de pacientes
que trataram a carótida
interna direita (p = 0,038).

• Maior proporção de pacientes
com lesões com calcificação
moderada
ou
importante
(p < 0,001).

• Maior proporção de pacientes
com lesões não calcificadas
(p < 0,001).

de

• Maior tempo médio de
procedimento (p = 0,051).

• Tendência de maior proporção
de pacientes que usavam
dislipêmicos (p = 0,067).

• Tendência
de
maior
proporção de pacientes com
antecedente
de
doença
vascular (p = 0,071)

• Menor
tempo
médio
procedimento (p = 0,051).

Para corrigir possíveis interferências das diferenças entre os grupos
sobre a presença de novas lesões isquêmicas, inicialmente foram ajustados
modelos de regressão logística simples e múltipla (análise univariada e
multivariada) considerando como variável dependente a presença de novas
lesões.
Na análise univariada (modelos de regressão logística simples),
utilizada como critério de seleção de variáveis, apenas três variáveis foram
estatisticamente significantes: idade (OR = 1,082, IC95% = [ 1,008; 1,161 ], p
= 0,028), uso de dislipêmicos (OR = 0,297, IC95% = [ 0,091; 0,970 ], p =
0,044) e presença de circulação colateral contralateral (OR = 0,295, IC95% =
[0,097; 0,895], p = 0,031). Todas as demais variáveis apresentaram p > 0,10.
As variáveis que haviam apresentado diferenças (estatisticamente ou
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marginalmente) significantes entre os grupos não foram associadas à
presença de novas lesões. Ou seja, mesmo que os grupos tenham sido
diferentes em relação a essas variáveis, essas diferenças provavelmente
não alteraram os resultados. Mesmo assim resolvemos incluí-las na análise.
São elas: artéria de abordagem CIE/CID (OR = 1,711. IC95% = [0,580;
5,045], p = 0,331), calcificação moderada ou importante (OR = 2,045, IC95%
= [0,685, 6,105], p = 0,200), tempo de procedimento (OR = 1,046, IC95% =
0,986; 1,111], p = 0,138), e antecedente de doença vascular (OR = 0,580,
IC95% = 0,199; 1,692], p = 0,318). Apesar disso, essas variáveis também
foram consideradas na análise multivariada com o objetivo de controlar
todos os possíveis fatores de confusão.
Nesse estudo, em particular, o gênero não se associou com a
presença de novas lesões (OR = 1; IC95 = [0,325; 3,081, p > 0,999), sendo
a proporção de pacientes com novas lesões idênticas nos dois gêneros
(13/20 = 65% nas mulheres e 26/40 = 65% nos homens). Apesar disso,
como alguns estudos relataram essa associação, o gênero também foi
considerado como variável de controle.
Nos modelos bivariados, isto é, considerando como variáveis
independentes apenas o tipo de proteção cerebral e uma das variáveis
selecionadas, o efeito de grupo [diferença entre grupo Angioguard e grupo
Mo.Ma se manteve não significante (Tabela 7). É interessante notar que
quando incluímos o tempo de procedimento há uma inversão do odds ratio
indicando menor incidência de lesões no grupo Mo.Ma, embora sem
significância estatística (p = 0,869). Essa inversão era esperada, pois como
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o tempo de procedimento é maior no grupo Mo.Ma e um maior tempo tende
a aumentar a chance de lesões, quando controlamos essa variável e
comparamos

pacientes

dos

dois

grupos

com

mesmo

tempo

de

procedimento, a aparente desvantagem do grupo Mo.Ma desaparece. O
mesmo acontece com o uso de dislipêmicos, pois como no grupo
Angioguard havia mais pacientes que usavam dislipêmicos, teoricamente
esse grupo deveria estar mais protegido. Por outro lado quando levamos em
conta a calcificação das lesões, ocorre uma maior redução no odds ratio, o
que também é explicado pelo mesmo raciocínio, ou seja, como no grupo
Angioguard, as lesões são mais calcificadas e a diferença entre as chances
de lesões nos dois grupos se acentua, favorecendo o grupo Angioguard,
porém sem significância estatística (p = 0,369).
No modelo que leva em conta todas as variáveis selecionadas, o
efeito do tipo de proteção cerebral permaneceu não significante com p =
0,769.
Alternativamente controlamos o efeito das covariáveis ponderando os
casos de acordo com um escore de propensão baseado na probabilidade de
o paciente pertencer a um, ou outro grupo. O modelo logístico utilizado para
estimar essas probabilidades considerou as mesmas variáveis utilizadas na
análise multivariada e usou como variável dependente o tipo de proteção
cerebral. Neste modelo, conforme o esperado, as variáveis significantes
foram aquelas que apresentaram diferenças entre os dois grupos:
calcificação moderada ou importante (p = 0,002), tempo de procedimento (p
= 0,013) e artéria de abordagem (p = 0,030). A partir das estimativas obtidas
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no modelo logístico, cada paciente recebeu um peso inversamente
proporcional à probabilidade de ele pertencer ao grupo ao qual foi alocado.
Dessa forma, os pacientes que faziam parte da minoria, seja no grupo
Angioguard ou no Mo.Ma, receberam maior peso. Portanto, os pacientes do
grupo Angioguard que trataram a carótida direita e tinham lesões pouco ou
não calcificadas receberam maior peso. Os pacientes do grupo Mo.Ma que
receberam maiores pesos foram aqueles que trataram a carótida esquerda e
com calcificação moderada ou importante. Para verificar o sucesso da
ponderação no pareamento dos grupos, as comparações foram repetidas
em relação às variáveis pré e intraoperatórias e verificamos que a maioria
das variáveis com diferenças entre os grupos perdeu a significância: artéria
de abordagem (p = 0,931), calcificação (p = 0,117), uso de dislipidêmicos (p
= 0,625) e doença vascular periférica (p = 0,126). Apenas o tempo de
procedimento permaneceu significante com p = 0,045 e maior tempo médio
para o Mo.Ma, porém, a diferença diminuiu de 5,3 para 3,6 minutos.
Após a ponderação pelo escore de propensão, o efeito do tipo de
proteção cerebral aumentou e o nível descritivo (valor p) diminuiu, mas
permaneceu não significante (OR = 0,651, IC95% = [0,284; 1,495], p =
0,312). Quando incluímos o escore de propensão como covariável, também
não houve diferença entre os grupos (OR=0,566, IC95%=[0,138; 2,319], p =
0,429) (Tabela 8).
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Tabela 8. Resultados dos modelos de regressão logística para avaliar o
efeito do tipo de proteção cerebral sobre a incidência de lesões
isquêmicas antes e após ajuste para covariáveis.
p-valor

OR para o
efeito de
grupo

I.C. (95%)



0,864

[ 0,299; 2,498 ]

0,787



0,863

[ 0,298; 2,502 ]

0,786



0,744

[ 0,242; 2,291 ]

0,607



1,143

[ 0,368; 3,553 ]

0,818



0,744

[ 0,246, 2,245 ]

0,601



0,599

[ 0,185, 1,939 ]

0,392



0,728

[ 0,238; 2,229 ]

0,579



0,568

[ 0,165; 1,951 ]

0,369



1,100

[ 0,356; 3,400 ]

0,869



0,760

[ 0,122; 4,740 ]

0,769



0,651

[ 0,284; 1,495 ]

0,312

Variáveis presentes no modelo logístico
Grupo Angioguard /Mo.Ma*
Grupo Angioguard /Mo.Ma + gênero
Grupo Angioguard /Mo.Ma + idade
Grupo Angioguard /Mo.Ma + uso de dislipêmicos
Grupo Angioguard /Mo.Ma + doença vascular
Grupo Angioguard /Mo.Ma + circulação colateral
Grupo Angioguard /Mo.Ma + art. abordagem CIE/CID
Grupo Angioguard /Mo.Ma + calcificação
Grupo Angioguard /Mo.Ma + tempo de procedimento
Grupo Angioguard /Mo.Ma + todas as anteriores
Grupo Angioguard /Mo.Ma ponderado pelo escore de
propensão


0,429
0,566
[ 0,138; 2,319 ]
Grupo Angioguard /Mo.Ma incluindo o escore de
propensão como covariável
* modelo sem outras covariáveis; OR=odds ratio = chance de novas lesões no grupo
Angioguard/chance de novas lesões no grupo Mo.Ma; IC = intervalo de confiança; CIE =
carótida interna esquerda, CID = carótida interna direita.

Para analisar o efeito do tipo de proteção cerebral sobre o número de
lesões, levando em conta as covariáveis, somente a metodologia do escore
de propensão foi adotada, pois como são analisados apenas os 39 pacientes
com novos infartos, há uma redução importante de 35% da amostra original,
o que limita o ajuste de modelos com muitas variáveis independentes. No
modelo sem ajuste, a diferença entre os grupos foi significante com maior
número de lesões no grupo Angioguard (diferença média estimada de 14
lesões por paciente (IC95% = [11;16]), p <0,001). Após a ponderação pelo
escore de propensão, a diferença permaneceu significante com p < 0,001,
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mas houve uma redução no tamanho do efeito com diferença média de 11
lesões por paciente (IC95% = [9,3;12,7]).

4.6 Seguimento tardio

Durante o primeiro ano de seguimento dos 60 pacientes tratados, foi
observada a ocorrência de um infarto agudo do miocárdio 6 meses após o
procedimento. Dois pacientes foram submetidos à revascularização do
miocárdio: revascularização percutânea num paciente aos quatro meses
pós-implante de stent carotídeo, revascularização cirúrgica num paciente
aos seis meses pós-implante de stent carotídeo.
Não foram registrados óbitos ou AVE de qualquer tipo após alta
hospitalar e durante o primeiro ano de seguimento. Durante o segundo ano
de seguimento também não foi observado eventos neurológicos entre os
pacientes dos dois grupos, entretanto ocorreram 3 óbitos: uma paciente
mulher de 82 anos, que no momento da inclusão era sintomática por AIT,
com aterosclerose grave coronária e vascular periférica, teve morte súbita; o
segundo paciente homem de 67 anos, que no momento da inclusão era
sintomática por AIT, com doença arterial periférica, e hipertensão, teve um
IAM um ano e dois meses pós-intervenção carotídea e foi a óbito no oitavo
dia de internação devido a complicações do IAM; e o terceiro paciente
homem de 64 anos teve óbito por complicações decorrentes de uma
neoplasia.
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Durante o terceiro ano de seguimento não foram observados eventos
neurológicos, contudo foram registrados mais dois óbitos: num paciente
homem de 84 anos, que no momento da inclusão era sintomático por AIT,
teve infecção pulmonar e morreu por pneumonia dois anos e meio após
implante do stent carotídeo; uma paciente mulher de 79 anos, assintomática
desde o ponto de vista neurológico no momento da randomização,
hipertensa, dislipidêmica e coronariana com doença vascular periférica
sintomática teve um IAM após dois anos e onze meses pós-implante do
stent carotídeo e morreu durante a internação.
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Discussão

102

5.1 Considerações preliminares

Os principais achados deste estudo randomizado, prospectivo,
unicêntrico, para avaliar pacientes tratados com Angioplastia com implante
de stent em artéria Carótida, comparando o DPEC distal Angioguard com o
DPEC proximal Mo.Ma foram:
• Novas lesões cerebrais foram detectadas pela RM-PD
em ambos os grupos em mais de 60% dos casos.
• A grande maioria das lesões foi pequena < 0,5 cm nos
dois grupos.
• O

número

de

lesões,

quando

presentes,

foi

significativamente maior, por paciente, no grupo Angioguard se
comparado ao grupo Mo.Ma, com diferença estatisticamente
significativa.

O resultado do trabalho mostrou que os pacientes submetidos a
implante de stent carotídeo, independentemente do tipo de proteção
utilizado, apresentaram novas lesões isquêmicas cerebrais detectadas na
RM-PD tanto ipsilateral como contralateral em mais de 60% dos pacientes
tratados em cada grupo. A maioria das lesões encontradas eram pequenas
< 0,5 cm em 92,7% no grupo Angioguard e 93,4% no grupo Mo.Ma.
As características prévias dos pacientes incluídos no estudo
mostraram que o grupo de pacientes tratados era de alto risco cirúrgico e
apresentaram em 81,6% doença cerebrovascular (Tabela 1). Comparado
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com o estudo PROFI(230) que, semelhante em desenho e metodologia
(utilizou DPEC balão de oclusão proximal e filtro distal em 62 pacientes
randomizados), tivemos maior proporção de doença coronária e doença
cerebrovascular crônica prévia, e menor proporção de fumantes e pacientes
octogenários.
A RM-PD prévia também mostrou (Tabela 3) que 46 pacientes
(76,6%) tinham diminuição da reserva neurovascular e, apesar de serem
pacientes considerados de alto risco cirúrgico, os eventos durante o
procedimento foram poucos, 1 paciente(1,66%). Ocorreram outros 2 eventos
neurológicos, entretanto nenhum AVE maior ou óbito imediato, hospitalar e
no seguimento de até um ano.

5.2 Considerações relacionadas à proteção cerebral

Embora foi utilizado DPEC em todos os pacientes observamos pelo
menos uma lesão na RM-PD com Angioguard em 63,3% versus 66,7% do
Mo.Ma. Na literatura encontramos estudos mostrando que partículas podem
ser geradas em todos os passos do implante do SC(231,
filtro

e

Mo.Ma.

Montorsi

et

al.(233)

compararam

232)

a

com DPEC de
frequência

de

micropartículas geradas durante o implante de SC com DPEC proximal
Mo.Ma e distal FiterWire EZ em placas ateroscleróticas ricas em lipídeos
através de Doppler transcraniano realizado na artéria cerebral média
ipsilateral. Identificaram que durante as diversas fases do implante do stent
(1- cruzamento da lesão, 2- predilatação da lesão, 3- cruzamento da lesão
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com stent, 4- liberação do stent, 5- pós-dilatação do stent e 6- retirada dos
dispositivos) a porcentagem de pacientes com pelo menos um sinal de
microembolia variou de 81 a 100% no grupo do FiterWire e de 27 a 96% no
grupo Mo.Ma. Em geral houve menor número de sinais de microembolização
(MES) pelo DTC no grupo Mo.Ma se comparado ao FilterWire EZ nas fases
3, 4 e 5 (27% vs 100% com p < 0,0001), e maior na fase 6 (8.5% versus 2%
com p = 0,0036) e sem diferença na fase 2. Os pacientes do grupo Mo.Ma
tiveram uma redução do número de MES se comparado ao FilterWire, com
significância estatística em pacientes com placas lipídicas. A RM-PD não
mostrou diferença significativa entre os grupos com relação a novas lesões
de hipersinal no cérebro. Isso está de acordo com Jeong et al.(234) que
encontraram novas lesões em apenas um terço dos pacientes, com RM-PD,
menor que as detectadas pelo DTC, e isso foi confirmado por outros
investigadores(235) mostrando que muitos dos sinais captados pelo DTC não
se traduzem em imagens de hipersinal na RM-PD.
Piñeiro et al.(236) encontraram 92,6% de MES durante o procedimento
SC com DPEC de filtro, entretanto não houve correlação entre o número de
MES pelo DTC e o aparecimento de novas lesões isquêmicas na RM-PD. O
acidente isquêmico transitório pós procedimento estava correlacionado com
novas lesões cerebrais isquêmicas na RM-PD, mais não com o número de
MES. Em outro trabalho o mesmo autor(237) analizou histológimante as
partículas

encontradas

nos

filtros(lipídica,

fibrótica

cálcica)

e

os

correlacionou com os achados da RM-PD. Não houve relação entre o tipo de
placa encontrada e as imagens de hipersinal detectadas pela RM-PD.
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Apesar de importantes avanços técnicos e tecnológicos ocorreram em
neurointervenção, com a introdução de stents apropriados e dedicados,
melhora na seleção de pacientes, da experiência dos serviços, bem como na
utilização de sistemas de proteção cerebral, ainda persistem resultados
conflitantes(238) da utilização desse dispositivo durante o implante de SC. Vos
et al.(239) mostraram, nos pacientes submetidos a SC, maior quantidade de
microêmbolos detectados nos pacientes com proteção cerebral do que nos
pacientes sem proteção avaliados com DTC(239), contrariando a aceitação
convicta dos intervencionistas que os sistemas de proteção são benéficos
durante a realização de SC, apesar de existir pouca evidência de nível 1 que
a fundamente(196, 240). No artigo publicado por Macdonald et al.(196), com 30
pacientes, comparando pacientes tratados com SC com e sem utilização de
DPEC, houve significativamente mais MES no DTC nos pacientes com
DPEC do que naqueles que não utilizaram DPEC, com significância
estatística (p < 0,001). Na RM-PD, realizada houve 7/24 (29%) e 4/22 (18%)
novas lesões nos pacientes com DPEC comparados aos pacientes não
protegidos, com p = 0,4, não significativa. Os autores concluíram que SC
com utilização de filtros como DPEC está associado ao incremento de
detecção de MES pelo DTC, e a um aumento não significativo de novas
lesões cerebrais pela RM-PD, não ficando clara a importância clínica desse
achado já que a maioria desses pacientes permaneceram assintomáticos.
As complicações neurológicas durante o procedimento de SC são
devidas, principalmente, à embolização de material friável de ateroma da
artéria aorta ou da própria lesão carotídea que sofreu intervenção(190, 191). A
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introdução dos DPEC, que se propõem eliminar os fragmentos ateromatosos
da circulação, tiveram um impacto significativo na segurança dos SC. A
experiência do grupo de Roubin(241) de 1.358 procedimentos de SC relatados
num registro prospectivo, com DPEC (n = 538) versus sem (n = 775 )
proteção embólica, os que utilizaram proteção cerebral estiveram associados
à menores taxas de qualquer AVE em 30 dias (1,9% versus 5,8%,
respectivamente, p = 0,0003) e AVE ou morte (2,4% versus 6,5%,
respectivamente, p = 0,001). A utilização de proteção embólica foi o mais
forte preditor na análise multivariada de diminuição de AVE durante o SC. O
impacto do uso desses dispositivos foi mais evidente em pacientes > 80
anos de idade. No registro alemão (Arbeitsgemeinschaft Europeia Leitende
Kardiologische Krankenhausärzte - ALKK, n = 1.483)(242) a utilização de
DPEC em 668 pacientes comparados à não utilização de DPEC em 815
pacientes mostrou diminuição de AVE hospitalar a favor da proteção
cerebral (1,7% versus 4,1%, P = 0,007) e acidente vascular cerebral ou
morte (2,1% versus 4,9%, P = 0,004). Uma metanálise de estudos anteriores
relatou achados semelhantes(243). Outros autores apresentaram resultados
favoráveis à utilização de dispositivos de proteção cerebral, como no estudo
sistemático realizado por Garg N et al.(244) que analisaram a utilização de
proteção cerebral durante o SC em 23.461 pacientes, dos quais 12.263
utilizaram proteção e 11.198 sem proteção. Os autores concluíram que o
risco relativo para AVE foi 0,62 (95% IC 0,54 – 0,72) em favor da proteção
cerebral com benefício significativo tanto nos pacientes sintomáticos como
assintomáticos. A utilização de proteção cerebral diminuiu o risco de AVE ao
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realizar SC. Os DPEC protegem o cérebro de dano permanente causado por
grandes êmbolos, e os microêmbolos constituem um ônus aceito pela
comunidade médica ao optar por intervenção em pacientes de alto risco
cirúrgico(199).
As microembolizações encontradas podem ser explicadas porque
existe um risco inerente dos procedimentos percutâneos, diagnósticos ou
terapêuticas de provocar embolia cerebral com diferentes graus de
gravidade. A RM-PD permitiu detectar esses eventos isquêmicos silenciosos
nos procedimentos percutâneos e cirúrgicos que incluem angiografia
cerebral(245, 246), implante de SC(247, 248) endarterectomia carotídea(247, 249, 250),
neurointervenções(251,

252)

,

cinecoronariografia(253,

254)

e

cirurgia

de

revascularização do miocárdio e/ou de plastia/troca valvar(255, 256) e implante
de valvula aórtica percutânea(257)
O mecanismo fisiopatológico do dano ao tecido cerebral após os
procedimentos diagnósticos é ainda desconhecido e as principais causas
podem ser embolia gasosa ou tromboembólica(251). As microbolhas são
geradas pelo meio de contraste nas cavidades tubulares dos instrumentos e
catéteres utilizados, quando há necessidade de realizar uma injeção a
pressão, e são conhecidas como bolhas de cavitação. Existe uma correlação
entre as lesões detectadas pela RM-PD com procedimentos difíceis, de
duração prolongada e que utilizaram maior quantidade de contraste(252).
Em nosso trabalho a grande maioria das lesões encontradas pela RMPD foram ipsilaterais nos dois grupos, 395/424 (93%) para o grupo
Angioguard e 145/167 (87%) para o grupo Mo.Ma. O aparecimento de
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lesões ipsilateral pode ser atribuído ao desprendimento de partículas da
placa carotídea durante o implante do stent. Segundo Stojanov et al.(258) o
SC acarreta um risco inerente de embolização distal; eles estudaram um
grupo de 50 pacientes com utilização de filtro distal como DPEC durante SC
divididos segundo o tipo de placa, em fibrolipídicas e fibrocalcificadas.
Encontraram 14,89% de novas lesões pela RM-PD, das quais 8,51% no
território ipsilateral, e os pacientes com placas fibrolipídicas tiveram
significativamente maior número de novas lesões se comparados aos
pacientes com placas fibrocalcificadas com p = 0,041. A maioria das lesões
não teve repercussão clínica, não foi encontrada relação significativa entre
as novas lesões e fatores relacionados ao SC como tipo de filtro e stent
utilizado, ou pré-dilatação e pós-dilatação.
Em nosso estudo as lesões encontradas em território arterial
contralateral foram 11 (36,7%) para Angioguard e 8 (26,7%) para Mo.Ma,
sem diferença estatística entre os grupos com p = 0,405. Nossos achados
diferem do estudo PROFI que encontrou menor proporção de lesões
contralaterais no grupo Mo.Ma (6,5%) se comparados ao FiterWire (29,0%)
com p = 0,047. A fonte das lesões contralaterais e o mecanismo
fisiopatogênico subjacente encontram evidência indireta no estudo de
Barbato et al.(259), no qual a ocorrência de microêmbolos cerebrais durante
SC não foi evitada com a utilização de filtro distal, e em um quinto dos
casos, a embolização ocorreu no hemisfério contralateral(259). Encontrou-se
uma relação entre idade avançada, aumento da quantidade de cálcio no
arco aórtico e presença de arco aórtico tipo II(260). Esses achados levaram
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Bazan et al.(260) a sugerirem que o arco aórtico calcificado de tipo II poderia
ser um marcador de aumento de embolia potencial durante a manipulação
de cateteres durante SC, principalmente em pacientes idosos maiores de 75
anos. Estudos prévios mostraram que tanto a anatomia do arco como a
presença de tortuosidades da carótida proximal à lesão aumentam
significativamente o risco de falha técnica e complicações neurológicas
durante o SC(261). Com base na literatura, é razoável acreditar que lesões
complicadas (ulceradas, com protrusão ou trombos móveis) do arco aórtico
podem ser uma fonte importante de embolização cerebral relacionada ao
SC. Artérias carótidas mais tortuosas e placas complicadas maiores de 5
mm com fragmentos móveis estavam associadas com maior número e
volume de lesões isquêmicas cerebrais(262). Essa associação foi observada
pelo aparecimento de novas lesões no hemisfério contralateral à carótida
tratada ou no território de circulação posterior.
Alguns autores sugerem que os eventos embólicos podem ocorrer em
qualquer momento, tanto durante como após o implante do SC(263). A
patogênese desse fenômeno de embolização tardia poderia ter uma
explicação

nos

fragmentos

ateroscleróticos

que

são

parcialmente

deslocados da placa do arco aórtico durante o procedimento, com
manipulação de instrumental utilizado, e tardiamente se soltem e migrem
para o cérebro. Também existe a possibilidade de protrusão de placa
carotídea através da trama do SC e posteriormente se solte, migrando para
o cérebro, ou para as colaterais como a artéria oftálmica, desde a própria
carótida interna ou externa, provocando um infarto retiniano(264, 265).
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5.3 Considerações sobre a ressonância magnética

A ressonância magnética do cérebro, ponderada em difusão, é
considerado o método substitutivo de eventos neurológicos clínicos para
avaliar novas modalidades de tratamento no território carotídeo. Os
microêmbolos (< 1 mm) sejam eles partículas sólidas ou gaseosas são
detectados como imagens hiperintensas, lesões esbranquizadas no cérebro
na RM-PD, e essas imagems constituem marcadores de dano neurológico
por eventos embólicos subclínicos.
Nos pacientes deste estudo foi realizada na RM-PD uma varredura de
3.0 Tesla que é mais sensível para detectar novas lesões isquêmicas
cerebrais que as de 1.5 Tesla. Num estudo Bonati et al(222) mostrou que
foram detectadas proporcionalmente mais lesões cerebrais nos pacientes
com ressonador de 3.0 Tesla em 44% (29/66 pacientes) do que com
ressonador de 1.5 Tesla em 31% (51/165 pacientes)(222). Esses aparelhos
de 3 Tesla são, em média, 15 – 20% mais sensíveis que os de 1.5 Tesla.
Embora o estudo PROFI(230), que utilizou uma varredura de 1.5 Tesla na RMPD, em teoria menos sensível, os autores relataram proporcionalmente mais
lesões no grupo que utilizou filtro 87,1% do que as encontradas em nosso
estudo no grupo Angioguard, que ocorreu em 63,3% dos pacientes.
Em nossso estudo foi observada pelo menos uma lesão na RM-PD
em 39 (65%) de todos os pacientes do estudo, a maioria silenciosa
clinicamente. Entender o impacto clínico de microlesões cerebrais pós SC é
uma tarefa complexa porque, segundo Palombo(266), muitas dessas lesões
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desaparecem entre o primeiro e o segundo mês na RM-PD com taxa de
reversibilidade entre 39% e 60%. Outro estudo de seguimento clínico de
lesões isquêmicas pós SC através RM-PD de Hauth(267) encontrou 64 novas
lesões pela RM-PD e somente 2 pela RM em T2. No exame controle
realizado seis meses após somente as imagems presentes em T2 foram
visualizadas, as 62 lesões restantes não foram visualizadas mostrando que
a maioria das lesões é potencialmente reversível e sem lesão neurológica
maior.
Enquanto alguns autores não encontraram associação entre novas
lesões cerebrais(268,

269)

e sintomas neurológicos, Gossetti et al.(270)

encontraram 30% de declínio cognitiva em pacientes com estenose
carotídea submetidos a SC. Avaliar cognição após revascularização
carotídea apresenta dificuldades e fatores de confusão, como nível de
escolaridade e capacidade para aprender entre diferentes indivíduos, tipos
de testes psicométricos aplicados e estabelecimento de grupos controle.
Para aumentar o grau de incertezas, pacientes com Alzheimer que
apresentam estenose carotídea desenvolvem um dano mais acelerado se
comparados aos que não apresentam estenose carotídea, mostrando como
somente a aterosclerose no território vascular cerebral constitui um fator de
progressão do declínio cognitivo(271). As microembolias, durante a cirurgia de
revascularização miocárdica (CRM), EC e SC, estão relacionadas ao
deterioro cognitivo(270) segundo esses autores. Entretanto, múltiplos fatores
como idade, hipertensão e diabetes, afetam a circulação microvascular
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cerebral e podem aumentar a vulnerabilidade do cérebro e a injúria
isquêmica dos microêmbolos gerados durante o implante do SC.

5.4 Considerações sobre os stents

Neste estudo randomizado foi utilizado somente um stent de células
abertas, porém, com área livre de 5,8 mm2, o stent Precise® PRO RX® da
Cordis, que o transforma num stent intermediário já que hoje existem áreas
livres das celas maiores, de até 11,5 mm2. O stent constitui um dispositivo
muito importante no tratamento da estenose carotídea, e o desenho dos
mesmos é um dos fatores a ser considerado na evolução deste tratamento.
Vários tipos de stents carotídeos dedicados que apresentam propriedades
mecânicas específicas aproveitam características únicas deste dispositivo
que pode ser aperfeiçoado, tornando o stent apropriado para diferentes tipos
de lesões, características anatômica, conformação da placa, dependendo
dos novos materiais e dos desenhos utilizados(272).
O importante é determinar quais são as propriedades físicas, mecânicas
e funcionais que devem ser consideradas para escolher um stent:
•

Força radial / encurtamento: a pressão exercida para fora que permite
ao stent manter seu diâmetro nominal (de fábrica)

•

Suporte do stent (scaffolding): suporte que o stent exerce sobre a
parede do vaso e da placa tratada.

•

Cobertura da placa: razão entre a estrutura de metal do stent / área
da placa coberta
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•

Adaptabilidade anatômica ao vaso: capacidade do stent se acomodar
à anatomia peculiar da bifurcação carotídea

•

Conformabilidade: capacidade do stent se adaptar as tortuosidades
do vaso após liberação.

•

Encurtamento: diferença do cumprimento do stent antes e após
implante.

•

Preservação do ramo: capacidade das celas do stent permitir uma
adequada perfusão do ramo incluído na malha do stent, ao tratar uma
lesão de uma artéria maior, sem causar isquêmia.

•

Visibilidade: que o stent seja radiopaco para facilitar sua visualização
durante o posicionamento e liberação; o grau de visibilidade depende
da liga metálica utilizada para fabricar o stent.
Os parâmetros mais importantes, dos mencionados acima, são

conformabilidade, suporte do stent e cobertura da lesão(272).
O stent em território carotídeo, após a retirada dos sistemas de
proteção cerebral, contitui um elemento único na línea de defesa de
complicações tromboembólicas sobre a recém-remodelada placa, pois
dependendo de seu desempenho, pode influenciar os resultados
imediatos e tardios. Provavelmente, por esta razão, o desenho do stent
(de células abertas ou fechadas) parece ser um fator determinante desde
2006, quando realizaram um estudo retrospectivo tentando identificar
parâmetros que influenciaram negativamente a realização de SC e que
pudessem ser melhorados aumentando sua segurança(273).

114

Os stents de células fechadas apresentam maior número de
junções entre as hastes e menor espaço livre das celas, o que os torna
mais rígidos e menos flexíveis. Entretanto, a cobertura da placa é maior
com área das celas pequenas o que permite menos protrusão de placa
entre as hastes, aportando estabilização adicional às partículas que ficam
esmagadas por trás das hastes de metal, aumentando a segurança do
procedimento no que respeita a estabilização de placa.
Os stents de células abertas apresentam menos junções entre as
hastes, o que permite maior flexibilidade da malha do stent e maior
conformabilidade em vasos tortuosos, ao contrário a área de cobertura
da placa é menor, possibilitando maior protrusão de placa através das
células do stent. Bosiers et al(175) informa eventos adversos (AIT, AVE e
óbito) mais frequentes em pacientes tratados com stent de células
abertas num estudo retrospectivo com 3.179 pacientes. Os autores
relacionaram este aumento de eventos diretamente ao tamanho da área
livre das células entre as hastes do stent, a incidência de eventos foi de
1,2% com área das células < de 2,5 mm2 e 3,4% com área > 7,5mm2 e
esta diferença foi mais acentuada nos pacientes sintomáticos. Os autores
recomedaram

a

utilização

de

stents

de

células

fechadas,

preferencialmente após este estudo(175).
Outra grande série retrospectiva, entretanto, não confirma os
resultados de Bosiers. Schillinger et al(274) investigaram o efeito da área
livre das célas e compararam stent de células abertas e fechadas em
1.684 pacientes, dos quais 60% eram sintomáticos, em 10 centros
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europeus. Os autores encontraram uma incidência de AIT, AVE e óbito
de 6,1% para stent de células fechadas e 4,1% para stents de células
abertas (p = 0,077) indicando uma tendência marginal favorável aos stent
de células abertas mas sem significância estatística. Nos pacientes
assintomáticos esta diferença foi significativa com p < 0,014 favorável
aos stents de células abertas. Estes achados controversos indicam que
outros fatores, além de somente o desenho do stent, podem incidir nos
resultados do implante do stent carotídeo.
Numa análise secundária do estudo SPACE(275) foram analisados 436
pacientes tratados com stent de células abertas (Acculink Abbotvascular,
Abbott Park,IL, USA) e (Precise® PRO RX® carotid stent Cordis,
Waterloo, Belgium)

e 127 pacientes com stent de células fechadas

(Carotid Wallstent® Boston Scientific, Montain View, CA, USA). Os
autores encontraram uma diferença entre os resultados dependendo do
desenho dos stents a favor dos stents de células fechadas nos desfechos
de até 30 dias do implante. Os eventos foram menores nos pacientes
tratados com stent de células fechadas e mais evidente em pacientes
tratados sem proteção cerebral, apontando que o desenho do stent
poderia oferecer algum grau de proteção per se(275).
Num trabalho(276) comparando o potencial embólico dos stents de
células abertas e fechadas durante a realização de angioplastia com
implante de stent carotídeo foi observado que não houve diferença
significativa (p = 0,296) na quantidade de partículas capturadas com os
sistemas de proteção cerebral, entretanto, nos pacientes que foi utilizado
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stent de células abertas o tamanho médio das partículas capturadas
pelos SPEC foi maior se comparadas ao tamanho médio das partículas
capturadas nos pacientes que utilizaram stent de células fechadas(276). A
controversa continua com relação ao tipo de stent a ser utilizado e ainda
não existe um consenso, exceto o bom senso na seleção de pacientes e
material para cada caso em particular. Nos pacientes que apresentam
lesões em artérias retas, com potencial de embolização, os stents de
células fechadas seriam mais adequadas, em quanto que em artérias
tortuosas com acotovelamento (kinking) e mais calcificadas podem ter
melhores resultados os stents de células abertas que são mais flexíveis.

5.5 Considerações

com

relação

à

pacientes

sintomáticos

e

assintomáticos

Em nosso estudo o número de pacientes sintomáticos (com AVE
menor ou AIT nos 180 dias precedentes ao SC) foram 6 (20%) no grupo
Angioguard e 9(30%) no grupo Mo.Ma. Não houve diferença significativa
entre os achados dos pacientes sintomáticos e assintomáticos com relação a
novos focos isquêmicos na RM-PD. Com relação a quantidade de partículas
encontradas nos pacientes sintomáticos e assintomáticos na RM-PD pósprocedimento, o resultado é semelhante ao do grupo total, ou seja, a
quantidade de lesões por paciente é, em média, maior no grupo
Angioguard independentemente dos sintomas com significância estatística.
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A maioria dos pacientes tratados foram assintomáticos, com lesões
obstrutivas importantes, igual ou acima de 80%.
Embora o tratamento invasivo dos pacientes assintomáticos gere
controversas, encontramos evidências de seu benefício em trabalhos
randomizados como os estudos ACAS(167) e ACST(162), em pacientes
assintomáticos comparando cirurgia ao tratamento clínico que mostraram
redução de AVE ipsilateral com o tratamento cirúrgico, se comparado ao
tratamento médico. Os resultados do estudo SAPPHIRE(210) também
mostraram uma redução de óbito, IAM, e AVE nos pacientes assintomáticos
no braço do stent em pacientes de alto risco cirúrgico.
O mais importante estudo comparando duas modalidades de
tratamento de revascularização carotídea: EC vs SC com proteção cerebral
em pacientes sintomáticos e assintomáticos foi o estudo CREST(223). Os
resultados mostraram que não houve diferenças com relação à morte, AVE e
/ ou IAM nos pacientes sintomáticos e assintomáticos, entre os dois
tratamentos invasivos (277). Nesse estudo os pacientes sintomáticos no grupo
de EC tiveram taxas de óbito e AVE menores que os do grupo de SC.
Por outro lado a melhora do tratamento médico segundo Yeh RW (278),
está associada a uma redução na incidência de eventos cardiovasculares e
diminuição na frequência de AVE. O tratamento médico optimizado mostrou
que estatinas, antagonistas do sistema renina-angiotensina e antiagregantes
plaquetârios, estudados individualmente, apresentaram uma redução na taxa
global de AVE em pacientes de alto risco. A sua utilização conjunta ainda
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não foi testada em pacientes com estenose carotídea importante(141). As
medidas de prevenção evitam o desenvolvimento de novas placas ou as
estabilizam quando já se desenvolveram. Resaltando que nos últimos 50
anos houve uma diminuição na incidência de AVE(279), e da mortalidade
porem não tão acentuada desta última. Esta queda provavelmente foi devida
ao melhor controle dos fatores de risco. No Brasil os indices de AVE e
mortalidade cardiovascular também sofreram queda segundo relata a
investigadora Garritano CR(280), num estudo realizado entre 2000 e 2009. Os
dados populacionais foram obtidos no banco de dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística e os óbitos, por meio do Sistema de Informações
sobre Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saude. Houve uma tendência de queda na taxa de mortalidade em todas as
faixas etárias e em ambos os sexos. A redução da taxa de mortalidade bruta
foi mais acentuada no sexo masculino. Os pesquisadores Mansur e Favarato
realizaram um trabalho semelhante mas na região metropolitana de São
Paulo com idêntico resultado. Eles se propuseram atualizar as tendências da
mortalidade das DCV no Brasil e na região metropolitana de São Paulo
(RMSP) de 1990 a 2009. Observaram uma progressiva redução na
mortalidade por DCV e Doença Cerebrovascular no Brasil e na RMSP.
Apesar dessa redução, as taxas de mortalidade por essas doenças ainda
são elevadas(281).
Novos estudos estão em andamento como ACT-1 estudo de não
inferioridade de SC com relação a cirurgia que randomizou 1700 pacientes;
o ACST – 2 multicêntrico prospectivo de pacientes assintomáticos de baixo
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risco que incluiu mais de 1000 pacientes num estudo projetado para 5.000
entre SC e EC, o estudo TACIT prospectivo multicêntrico com três braços na
Europa e Estados Unidos(282), o SPACE-2(283) que estuda revascularização (
SC ou EC) versus tratamento clínico em Alemanha, e o estudo CREST-2(284)
ainda não finalizados. Esses estudos tentaram responder se toda a evolução
tecnológica e logística nos procedimentos de revascularização em pacientes
assintomáticos supera em resultados os encontrados no tratamento clínico
de excelência. Devemos aguardar a finalização desses estudos para termos
mais

subsídio

ao

indicar revascularização

carotídea

em pacientes

assintomáticos.

5.6 Considerações com relação aos eventos encontrados

Em comparação com outros estudos(238,

285)

tivemos poucas

complicações maiores. Os desfechos importantes, como morte e AVE maior,
não aconteceram na evolução de até pelo menos um ano de seguimento. Os
eventos observados foram 3 (5%): durante o procedimento um paciente
(1,66%) apresentou um AVE menor no grupo Angioguard, um paciente
(1,66%) apresentou uma síndrome de hiperperfusão horas após o
procedimento no grupo Mo.Ma e um paciente teve infarto retiniano (1,66%)
ao terceiro dia após a alta hospitalar no grupo Angioguard.
No paciente que teve o AVE menor, a angiografia revelou uma lesão
longa, calcificada, com estenose de 90%, e tortuosidade moderada após a
lesão. Foi utilizado o DPEC Angioguard, que apresenta um perfil de
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cruzamento de 3,9F e, provavelmente, a passagem do filtro através dessa
lesão complexa provocou o evento neurológico durante o procedimento.
Nesse paciente a RM-PD pós-procedimento mostrou múltiplas lesões
corticais e subcorticais ipsilaterais, que na RM-PD realizada tardiamente (1,3
anos) mostrou uma regressão total dos achados encontrados na fase aguda.
De acordo ao registro CAPTURE(215) dos pacientes que apresentam AVE
como complicação ao ser tratados com SC, 22% ocorre durante o
procedimento, 58% dos AVE acontecem antes da alta hospitalar e 20%
tardiamente após a alta hospitalar.
O paciente com a síndrome de hiperperfusão cerebral (SHC) durante
o procedimento apresentava uma lesão estenosante muito importante,
doença carotídea contralateral tratada previamente com stent, ademais de
hipertensão de difícil controle. A SHC é um acontecimento raro, ocorre entre
1 a 7%(286) dos pacientes após revascularização carotídea e está associada
a

grande

morbidade.

endarterectomia(286,

Foi

descrita

originalmente

para

cirurgia

de

287)

, e hoje é também observada no implante de SC.

Representa um espectro de sintomas clínicos, que vão de cefaleia unilateral,
crise hipertensiva, déficit neurológico focal, convulsão, à hemorragia cerebral
na forma mais grave(288), porém, o mecanismo que leva à síndrome é
desconhecido, contudo parece estar relacionado ao aumento regional de
fluxo sanguíneo secundário à perda de regulação neurovascular(289). A
hipoperfusão cerebral crônica resulta em dilatação máxima das arteríolas
cerebrais com subsequente perda da capacidade de constrição quando a
pressão de perfusão normal é reestabelecida. Quando a síndrome é
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reconhecida e tratada precocemente, o prognóstico é bom, e se
contrariamente o paciente não é tratado, pode levar à morte em até 50% dos
casos(290). Ogasawaral et al.(291) analisaram 4.494 pacientes que foram
tratados com EC ou SC e encontrou 61 (1,4%) que desenvolveram síndrome
de hiperperfusão cerebral, dos quais 27 (0,6%) evoluíram com hemorragia
intracraniana. Também observaram que o início dos sintomas da SHC
ocorreu tardiamente, em média no sexto dia pós endarterectomia, já nos
pacientes tratados com SC os sintomas iniciaram nas primeiras 12 horas. O
mesmo autor em outro artigo mostrou como a SHC, mesmo sem
hemorragia, poderia causar piora da função cognitiva(292). Esta síndrome não
tem relação de causalidade com o DPEC utilizado é independe do tipo de
sistema de proteção.
O infarto retiniano tardio, no terceiro dia, no grupo Angioguard, foi
provocado pela provável oclusão embólica de um ramo da artéria
oftálmica(188), desde que o paciente apresentou hemianopsia altitudinal
superior ipsilateral quando foi realizada a campimetria. Entre as causas
dessa complicação do procedimento percutâneo, a protrusão de placa entre
as hastes do stent ou a partir da aorta, o arco aórtico pode ser a fonte dos
microêmbolos que migraram desde a carótida externa, através de
anastomoses, para a artéria oftálmica, ou desde a carótida interna tratada
para a artéria oftálmica. O material embólico pode estar constituído por
trombo fibrino-plaquetário, placas de colesterol e fragmentos pequenos de
cálcio(189).
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Outra explicação para eventos tardios em pacientes com dupla
antiagregação plaquetária, como em nosso estudo (ácido acetilsalicílico e
clopidogrel), poderia ser a resistência ao clopidogrel ou pacientes não
respondedores ao fármaco. Segundo as diretrizes americanas(293, 294), alguns
pacientes,

mesmo

nesse

regime

terapêutico,

desenvolvem

eventos

isquêmicos recorrentes. A resposta antiagregante do clopidogrel varia muito
entre os pacientes. Pacientes catalogados como não respondedores ou
resistentes ao clopidogrel são os que apresentam atenuação da atividade
plaquetária, ou persistência da atividade dos receptores P2Y12, apesar de
adequado regime de antiagregação(295,

296)

. Um dos mecanismos seria o

polimorfismo genético. Como o clopidogrel é uma pró-droga necessitária da
enzima P450 para formar seu metabolito ativo, o gene que codifica essa
enzima apresentaria polimorfismo(297). Outras formas de resistência seriam a
interação medicamentosa com os inibidores da bomba de prótons por
inibição competitiva da enzima CYP2C19, em especial, o omeprazol. Não foi
encontrada uma associação entre o uso de pantoprazol ou esomeprazol com
resposta reduzida ao clopidogrel.
Outros fármacos, como as estatinas, teriam uma via comum através
da enzima CYP3A4, porém novos estudos mostraram segurança na sua
utilização concomitante ao clopidogrel(298,

299)

. Está indicada a utilização de

exames de agregação plaquetária para individualizar o regime de
antiagregação que se deve empregar dependendo da reatividade plaquetária
dos pacientes. Os antiagregantes podem ser utilizados em doses maiores,
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com precaução, dado o maior risco de sangramento nesses casos. Também
está indicado utilizar outros fármacos, como a ticlopidina.

5.7 Considerações com relação aos objetivos principais do estudo

Foi encontrada uma alta prevalência de novas lesões em ambos os
grupos, 63,3% no grupo Angioguard versus 66,7% no grupo Mo.Ma, sem
diferença estatisticamente significativa entre eles. Esses resultados diferem
parcialmente dos publicados no estudo PROFI(230) que encontraram uma
significativa redução na incidência de novas lesões cerebrais isquêmicas nas
imagens de RM-PD dos pacientes que utilizaram balão de oclusão proximal
(45,2% versus 87,1% p = 0,001) se comparados ao filtro distal. Em nosso
estudo, ao analisar o número de novas lesões isquêmicas cerebrais por
pacientes detectadas pela RM-PD, totalizaram 591 novas lesões, 424 (72%)
no grupo Angioguard, versus 167 (28%) no grupo Mo.Ma, com diferença
estatisticamente significativa com p = < 0,0001. O número de lesões por
paciente variou entre mediana interquartil de 10 (3 - 42) para o grupo
Angioguard, e 6 (2 - 8) para o grupo Mo.Ma, com p = 0,001. Dos nove
pacientes que tinham mais de 20 lesões, sete pertenciam ao grupo
Angioguard. Se o número de lesões por paciente é equivalente à carga
embólica, nossos achados são semelhantes aos encontrados no estudo
PROFI257 que encontrou 3,6 ± 3,2 no grupo Angioguard, versus 1,0 ± 1,4 no
grupo Mo.Ma com p = 0,0001, com mediana de 0 (0 - 4) versus 2 (0 - 13) p =
0,0001.
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Ao analisar um subgrupo de 25 (41,6%) pacientes da amostra, com
idade igual ou maior a 70 anos que 91,3% das lesões isquêmicas cerebrais
na RM-PD encontradas pertenciam aos pacientes do grupo Angioguard
versus 8,7% do grupo Mo.Ma, semelhantes aos encontrados por Hopkins et
al.322 que relataram um pior desempenho com DPEC filtro nos pacientes
acima de 75 anos com uma razão de chance (OR odds ratio) de 2,38.
No nosso estudo foi encontrado um número expressivo de 20 (66,6%)
pacientes com novas lesões no grupo Mo.Ma, maior que o encontrado no
estudo PROFI (45,2%). Embora o dispositivo proximal permitiu a passagem
de micropartículas, a quantidade que impactou o cérebro foi em número
expressivamente menor que no Angioguard.
Com relação às lesões contralaterais, no território vascular não
tratado, foram encontrados novos infartos contralaterais em 26/60 (43,3%)
pacientes com equilíbrio entre os grupos pacientes (14 do grupo
Angioguard versus 12 do grupo Mo.Ma) sem diferença significativa. Esses
achados estão de acordo com os encontrados por Park K-Y et al.(300) que
encontraram uma prevalência de 37/72 (51%) de novas lesões em territórios
arteriais não tratados ou contralaterais. No estudo PROFI(230) tiveram lesões
contralaterais, (29%) com filtro e menor (6,5%) com balão de oclusão
proximal. A fisiopatologia das lesões em território não tratado é a mesma das
lesões observadas em angiografia diagnóstica e terapêuticas, pelo manuseio
de cateteres e fios-guias, e as partículas que produzem essas lesões não
podem ser evitadas pelos sistemas de proteção cerebral proximal ou distal
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desde acontecem antes dos sistemas de proteção estarem efetivamente
funcionando(252).

5.8 Limitações

A experiência do grupo médico na utilização do dispositivo de
proteção proximal Mo.Ma era pequena no início da randomização limitada à
realização de 13 procedimentos. Muito diferente da familiaridade com a
utilização do dispositivo de proteção distal Angioguard que era utilizado
rotineiramente pelos médicos do grupo endovascular do IDPC.
O único stent utilizado foi o PRECISE que é de células abertas, porém
com área intermediária de 5,89 mm2 entre as hastes. Teoricamente, o stent
de células fechadas reduz a embolização distal em pacientes com alto risco
embólico(301), estudos posteriores de Timaran et al.(302) mostraram que a
embolização cerebral foi similar entre os stents de células aberta e fechadas,
detectadas por DTC e RM-PD.

5.9 Considerações finais

A embolização e a microembolização pode ocorrer em todas as
intervenções percutâneas e adquire maior significância no território
neurovascular. Lesões carotídeas contém placas ulceradas friáveis com
material trombótico que pode causar embolização cerebral durante a cirurgia
de endarterectomia e implante de stent(303). Os microêmbolos apresentam
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diferentes tamanhos desde < 20 µ até 200 µ(185). As macromoléculas (> 200
µ) geralmente estão associadas a algum dano cerebral e provocam eventos
clínicos, entretanto, o efeito da microembolização sem manifestação clínica
evidente não é bem conhecido podendo provocar mudanças nas funções
neurocognitivas(303).
A escolha de um dispositivo de proteção cerebral depende de
diversos fatores que incluem sintomas, anatomia vascular e características
da placa aterosclerótica carotídea. Novos filtros de proteção cerebral, como
o FiberNet utilizado no estudo EPIC(304), permitem captar partículas de até
40 µ com perfil de cruzamento de 1,7F. Nesse estudo de 237 pacientes a
taxa de eventos maiores foi de 3% em 30 dias. O estudo ARMOUR(203) com
DPEC Mo.Ma apresentou uma taxa de eventos de 2,7% mostrando que
existem perspectivas de diminuir as complicações embólicas durante o
procedimento de implante de stent carotídeo com utilização de tecnologia e
técnicas apropriadas para anatomia vascular da artéria carótida interna,
características da placa obstrutiva e sintomatologia do paciente associado à
experiência do intervencionista.
As diretrizes americanas aprovaram o uso de stent carotídeo com
proteção cerebral para pacientes de alto risco cirúrgico(305) em 2007 que foi
estendida para pacientes com risco normal no consenso de 2011(139) após os
resultados do estudo CREST.
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Conclusões
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Os resultados deste estudo permitem as seguintes conclusões:
1. Foram observadas novas lesões isquêmicas cerebrais em
proporção semelhante entre os pacientes do grupo Angioguard
63,3% e os do grupo Mo.Ma 66,7% através de RM-PD sem
diferença estatística significativa entre os grupos.
2. Houve significativamente menos lesões por paciente no grupo
Mo.Ma se comparado ao grupo Angioguard (196/20 pacientes
versus 424/19 pacientes) respectivamente com p < 0,001.
3. A maioria das novas lesões isquêmicas cerebrais eram pequenas
< 0,5 mm, e em proporção semelhante entre os grupos. (93,4%
Angioguard vs 92,7% Mo.Ma sem significância estatística, p =
0,950).
4. A localização das novas lesões isquêmicas cerebrais com relação
à distribuição vascular foi predominantemente ipsilateral nos dois
grupos sem significância estatística com p = 0,598.
5. A localização das novas lesões isquêmicas cerebrais com relação
à localização anatômica foi predominantemente cortical e
subcortical nos dois grupos sem significância estatística com p =
0,354.
6. Não foram observados eventos clínicos maiores, como óbito e
AVE maior peri-operatório, na fase hospitalar, até trinta dias e no
seguimento de pelo menos um ano.
7. Na avaliação de eventos clínicos menores foi observado um AVE
menor durante o procedimento no grupo Angioguard; na fase
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hospitalar ocorreu uma síndrome de hiperperfusão no grupo
Mo.Ma e um infarto retiniano após alta no grupo Angioguard.
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