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ABSTRACT
Introduction: The acute basilar artery occlusion (ABO) is rare, accounting for only 1% of all cases of posterior circulation ischemic
strokes (20%). It remains underdiagnosed, given its variability and sometimes fluctuating symptoms. Antiaggregation, anticoagulation
and recanalization of the vessel by chemical or mechanical thrombolysis are accepted as treatment with diverse outcomes. Case Report:
Hypertensive, dyslipidemic, alcoholic and smoker patient presented with an eight‐and‐a‐half syndrome, attention little sustained and
mild dysarthria. Twenty minutes after his hospitalization he evolved with anarthria, tetraplegy and ophthalmoplegy of horizontal gaze.
Chemical thrombolysis and thrombectomy were performed in the first four hours and in the first six hours, respectively. The patient
died weeks later after events. Discussion and Conclusion: The diagnosis can be made by a simple study of vessels (angioresonance,
angiotomography, arteriography and doppler ultrasound). The prognosis is reserved, having a morbimortality about 90% of the cases
when untreated and 70% when treated. The best treatment still remains uncertain and controversial in the literature, considering the
few studies that approach the subject.
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RESUMO
Introdução: A oclusão aguda de artéria basilar (OAB) é rara, representando apenas 1% de todos os casos de acidentes vasculares
cerebrais isquêmicos de circulação posterior (20%). Permanece ainda subdiagnosticada, visto que sua sintomatologia é variada e
flutuante. Antiagregação e recanalização do vaso por trombólise química ou mecânica são aceitas como tratamento com desfechos
variáveis. Relato de caso: Paciente hipertenso, dislipidêmico, tabagista e etilista pesado. Apresentou-se com Síndrome do Oito e Meio,
atenção pouco sustentada e disartria leve. Após 20 minutos da internação evoluiu com anartria, tetraplegia e oftalmoplegia do olhar
horizontal. Realizada trombólise química e trombectomia, quatro horas e seis horas após piora do quadro, respectivamente. Paciente
evoluiu para óbito semanas após o evento. Discussão e Conclusão: O diagnóstico da OAB pode ser feito por meio de estudo de vasos
(angiorressonância, angiotomografia, arteriografia e ultrassom doppler). O prognóstico é reservado, possuindo uma morbimortalidade
de cerca de 90% dos casos quando não tratados e de 70% nos tratados. O melhor tratamento ainda permanece incerto e controverso
na literatura, visto os poucos estudos que abordam o assunto.
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INTRODUÇÃO

A OAB é associada a déficits severos e persistentes além de
altas taxas de mortalidade1. Apresenta morte e sequelas
em 70% dos casos quando tratada e quando não tratada
a morbimortalidade pode atingir cerca de 90% dos casos.
Estudos iniciais e mais antigos mostram a OAB como
um evento raro, porém com a introdução do diagnóstico
angiográfico, foi visto o aumento de sua incidência dada a
maior acurácia do diagnóstico2. As etiologias mais comuns
das oclusões são as estenoses aterotrombóticas de terço
proximal e médio da artéria basilar, representando mais de
50% dos casos2-5. Diferentes pontos de oclusão e mecanismos
oclusivos fazem com que o quadro clínico se manifeste aguda
ou progressivamente5.
Os fatores de risco relacionados com a OAB incluem:
hipertensão
arterial
sistêmica,
diabetes
mellitus,
hiperlipidemia, tabagismo, doença arterial periférica e
acidente vascular cerebral prévio5. A oclusão de artéria
basilar pode se apresentar com paralisia dos pares de nervos
cranianos, tetraplegia, oftalmoplegia, anartria, visão borrada,
diplopia, ataxia, vertigem, náuseas, vômitos, cefaleia, disartria,
parestesias, Síndrome Locked In, rebaixamento do nível de
consciência e coma5,6.
Atualmente, os tratamentos mais aceitos para esta patologia
são a antiagregação, a trombólise química intravenosa e a
terapia endovascular. A anticoagulação está em desuso por
sua baixa eficácia e alto risco de efeitos colaterais em longo
prazo, como sangramento, porém já foi muito utilizada.
A antiagregação e a recanalização do vaso por trombólise
química são bem aceitas e muito utilizadas. No entanto,
Pierre Seners et al. publicaram em seu estudo que a taxa de
recanalização com trombolítico intravenoso isolado é muito
baixa, principalmente para oclusões de circulação posterior,
sendo a incidência de recanalização de artéria basilar após
trombolítico venoso de apenas 4%6,7,11.
Em relação à terapia endovascular houve avanços nos
dispositivos mecânicos, com redução da mortalidade e
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melhora da resposta clínica7. Existem dois tipos principais
de trombectomia mecânica: a retirada do coágulo através
de stent (Stentriever) e a trombectomia por aspiração do
trombo (ADAPT). A combinação das técnicas acima também
é possível, revelando até melhores taxas de recanalização do
vaso7-12. Apesar da técnica endovascular ser mais utilizada
no tratamento da OAB e considerada de boa eficácia, ainda
existem controvérsias sobre sua superioridade em relação as
outras terapêuticas.

RELATO DE CASO
Homem pardo, 69 anos, portador de dislipidemia e
hipertensão em tratamento irregular, tabagista pesado (80
anos/maço) e etilista crônico. Apresentou acidente vascular
cerebral isquêmico (AVCi) prévio em ambos hemisférios
cerebelares e em porção dorsolateral do bulbo à esquerda,
em 2015. Após o AVCi, o paciente não apresentou sequelas
neurológicas e manteve independência e funcionalidade.
Em abril de 2018, foi trazido ao Serviço de Neurologia por
perda de força em membros inferiores, diplopia e alteração da
motricidade ocular, há um dia.
Ao exame neurológico apresentava Síndrome do Oito e
Meio, atenção pouco sustentada, disartria e confabulação.
Força grau IV globalmente, reflexos tendinosos profundos
hipoativos em ambos membros inferiores, reflexo cutâneoplantar indiferente bilateralmente, provas índex-nariz e
calcanhar-joelho com dismetria acentuada à direita, astasia e
oscilação de tronco ao sentar-se sem apoio ou em ortostase.
A avaliação da marcha foi impraticável. Havia ainda desvio
Skew, com hipertropia do olho direito, nistagmo horizontorotatório mais acentuado à mirada esquerda, presença de up
beat e reflexos nauseosos diminuídos bilateralmente.
A tomografia computadorizada (TC) de crânio de entrada
no Serviço evidenciou: hipoatenuação córtico-subcortical
frontoparietal e peri-insular à esquerda, com indefinições
entre a substância branca e cinzenta nesta região, com leve
efeito expansivo caracterizado por suave apagamento dos
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sulcos corticais locais. Hipoatenuações antigas em porções
2). Após o exame, o paciente passou a apresentar dispneia e
inferiores
dos
hemisférios
cerebelares
notórias
à
direita.
Na
dessaturação,
necessitando de intubação orotraqueal.
com desfechos ainda muito divergentes e negativos. A OAB é pouco
estudada
porção esquerda da ponte houve presença de hipoatenuação
e ainda não se tem nenhum protocolo vigente para sua melhor abordagem.
focal, sugestiva de gliose. Lesões lacunares em núcleo caudado
esquerdo
e região
nucleocapsular
direitamais
(Figura
1). para averiguar a melhor
Portanto,
tornam-se
necessários
estudos
abordagem terapêutica em casos como o descrito acima.

Figura
2. 2.
Oclusão
de artéria
e oclusão
esquerda.
Figura
Oclusão
de basilar
artéria
basilardeevertebral
oclusão
de vertebral esqu

Devido aos achados dos exames de imagem, foi realizada a
trombólise química, quatro horas após a piora neurológica.
Após finalizar o trombolítico, foi realizada a trombectomia
mecânica com a técnica Stentriever cerca de seis horas após
a piora dos déficits, apresentando recanalização parcial
Figura 1. Hipoatenuação córtico-subcortical frontoparietal e peri-insular à
Figura 1. Hipoatenuação córtico-subcortical frontoparietal e peri-insular
da artéria basilar (TICI 2B) (Figura 3). A TC de controle
à esquerda.
Hipoatenuações
antigas
em
porções
inferiores
dos
hemisférios
pós-procedimento
demonstrou hemorragia subaracnoide
esquerda. Hipoatenuações antigas em porções inferiores dos
hemisférios
cerebelares, notórias à direita. Porção esquerda da ponte com hipoatenuação
parietoccipital bilateral e nos hemisférios cerebelares,
focal,
sugestiva de notórias
gliose. Lesões
lacunares
em núcleo
caudadoda
esquerdo
cerebelares,
à direita.
Porção
esquerda
ponte com hipoatenuação
hemoventrículo difuso predominando no ventrículo lateral
e região nucleocapsular direita. Extensas placas parietais calciﬁcadas nos
direito,
sem demais
alterações em relação à primeira TC.
focal, sugestiva
de gliose.
Lesões
lacunares
esquerdo
e
segmentos
intracavernosos
das artérias
carótidas
internas em
e nasnúcleo
artériascaudado
vertebrais.
Foi solicitada a avaliação da Neurocirurgia, que não indicou
região nucleocapsular direita. Extensas placas parietais calcificadas
nos
Figura 3Acirúrgica.
abordagem
Paciente
evoluiu
com piora do quadro
neurológico
enquanto
segmentos
intracavernosos
das artérias
carótidas
internas e nas artérias
aguardava a realização da angiotomografia (Angio-TC)
Nos dias subsequentes, paciente se manteve com ausência
vertebrais.
de urgência, cerca de 20 minutos após sua internação,
de reflexos de tronco e sem reação à dor ou abertura ocular
apresentando anartria, tetraplegia e ausência de motricidade
(Glasgow de 3). Mantinha drive respiratório pouco efetivo ao
ocular horizontal, com provável Sindrome Locked In. A
teste de apneia, não preenchendo todos os critérios necessários
Angio-TC, revelou oclusão de artéria basilar, estenose de 50%
para iniciar o protocolo de morte encefálica.
em carótidas internas e oclusão de vertebral esquerda (Figura
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A equipe responsável em conjunto com a família do paciente,
optou por mantê-lo em cuidado paliativo exclusivo. Três dias
após esta decisão, o paciente faleceu.

occipitais, parte do cerebelo e tálamo3. Portanto, o quadro
clínico da oclusão de artéria basilar pode ser extremamente
diverso. É necessária atenção aos sinais e sintomas que
Figura 2. Oclusão de artéria basilar e oclusão de vertebral esquerda.
levem a sua suspeição, visto sua raridade e dificuldade de
15
diagnóstico rápido e efetivo. Infartos extensos podem destruir
não só núcleos de nervos cranianos, mas também o centro
A
B
vasomotor e respiratório, levando à morte com a progressão da
isquemia3,5. Em alguns casos, observa-se a apresentação desses
sinais e sintomas como acidentes isquêmicos transitórios
com repetição de intervalo variado de dias a meses entre os
eventos até a instalação de um déficit súbito e não reversível.
Os pródromos com caracterização de acidentes vasculares
transitórios são frequentes e pouco diagnosticados8. Destacase que menos de 1% dos casos se apresentam com apenas
um sinal ou sintoma clínico, o que torna quase impossível a
suspeição diagnóstica3.
Figura 3A

FIGURA 3B:

O diagnóstico da OAB é feito angioressonância, Angio-TC,
arteriografia ou até mesmo por ultrassom doppler, quando
executado por um operador experiente. Importante ressaltar
Figura 3. A. Imagem inicial demonstrando
oclusão
da artéria como
basilar.
que a Angio-TC
apresenta-se
umB.
exame simples, não
o diagnóstico
de oclusão arterial,
Imagem controle após remoção doinvasivo
trombo edarápido
artéria para
basilar
com a técnica
visualizando bem a vascularização de circulação posterior3,5.
Stentriever (TICI 2B).
A ressonância magnética (RM) pode auxiliar no diagnóstico
da oclusão de basilar, pois áreas isquêmicas em território de
DISCUSSÃO
circulação posterior são melhor avaliadas por este método2.

Figura 3. A. Imagem inicial demonstrando oclusão da artéria basilar. B.
Imagem controle após remoção do trombo da artéria basilar com a técnica
Stentriever (TICI 2B).

Atualmente, sabe-se que cerca de 15 a 20% de todos os
acidentes vasculares cerebrais (AVCs) isquêmicos são de
circulação posterior, sendo a oclusão aguda de artéria basilar
(OAB) representada por apenas 1 a 4% dentre todos os
AVCs isquêmicos2,3. Apesar de alguns estudos descreverem a
incidência da OAB, deve-se lembrar de que é uma patologia
rara e pouco diagnosticada, sendo sua real incidência ainda
desconhecida. Além da estenose aterotrombótica de terço
médio e proximal da artéria basilar representar mais da metade
das etiologias, sabe-se que o cardioembolismo e dissecção
também podem ocorrer, apesar da menor incidência4.

A artéria basilar usualmente supre o tronco encefálico, lobos
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Estudos randomizados já foram iniciados na tentativa de
verificar a melhor terapêutica na oclusão aguda de basilar,
porém foram suspensos ou inconclusivos, devido ao baixo
número de participantes, talvez pela dificuldade no diagnóstico
desta patologia e por sua baixa incidência6,7,9,11. O estudo BEST
aponta a segurança e eficácia do tratamento endovascular
para pacientes com AVC isquêmico com oclusão da artéria
basilar, tentando demostrar a superioridade da trombectomia
em relação as outras terapêuticas já conhecidas. Atualmente,
existe um grande estudo multicêntrico ainda não finalizado,
o BASICS, que está comparando os tratamentos realizados
para a oclusão aguda de basilar na tentativa de demonstrar a
superioridade da terapia endovascular isolada ou associada a
outras terapias11.
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O melhor tratamento ainda permanece incerto, mas existem
opções razoáveis já aceitas atualmente para cessar a progressão
da isquemia e tentar a reversão completa do quadro. A
antiagregação e a recanalização do vaso por trombólise
química ou mecânica são aceitas. No entanto, o protocolo de
tratamento da oclusão de artéria basilar varia entre os serviços,
visto que não existe um protocolo universal para a abordagem
terapêutica desta afecção11.
O estudo BASICS aborda uma janela para trombólise
intravenosa de até 4,5 horas do início dos sintomas e de 6
horas para trombectomia. O mesmo estudo ainda descreve
que a eficácia da trombectomia pode ser vista após 90 dias,
com uma escala de Rankin entre 0-3 nos pacientes tratados
com intervenção intrarterial. Alguns estudos trazem a
trombectomia elegível em casos de oclusão aguda de basilar
em até 3 dias do início dos sintomas12. No entanto, o tempo
exato para indicar o início do tratamento endovascular
é controverso e cada vez mais individualizado para cada
paciente, visto que a circulação colateral e área de penumbra
isquêmica passaram a ter grande valor no tratameto indicado
e no prognóstico do AVC isquêmico11.
Vale ressaltar que de todas as oclusões de basilar apenas
5% são passíveis de trombólise e os casos de pior desfecho
neurológico são os de escolha para uma abordagem mais
agressiva seja apenas com trombólise mecânica ou com
trombólise química associada a mecânica. O prognóstico,
mesmo com tratamento agressivo, permanece reservado e
com alta taxa de mortalidade e morbidade 2,5,9,11.
Com base no exposto anteriormente, a sintomatologia
apresentada pelo paciente em questão, deve levantar a
suspeição de oclusão da artéria basilar, mesmo sendo uma
patologia relativamente incomum. A presença de tetraplegia,
anartria e movimentos oculares verticais com preservação
do nível de consciência sugerem uma provável síndrome
do encarceramento (Locked in). O desfecho deste caso foi
desfavorável tanto pela alta morbimortalidade desta patologia
quanto por outros fatores, como a pobre circulação colateral,
a oclusão prévia da artéria vertebral esquerda e a não
dominância da artéria vertebral direita do paciente.
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CONCLUSÃO

A OAB é uma patologia agressiva com mortalidade alta e
ainda com pouca suspeição diagnóstica. Apresenta várias
linhas de tratamento, porém com desfechos ainda muito
divergentes e negativos. A OAB é pouco estudada e ainda não
se tem nenhum protocolo vigente para sua melhor abordagem.
Portanto, tornam-se necessários mais estudos para averiguar
a melhor abordagem terapêutica em casos como o descrito
acima.
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