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RESUMO

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) é importante causa de morbimortalidade mundialmente. O tipo isquêmico é o
mais comum, o qual tem potencial reversível com o uso de trombolíticos, porém com janela terapêutica de seis horas, o que em
muitos locais resulta em impossibilidade terapêutica. Devido a isso, surgiu a trombectomia mecânica que expande esse tempo limite
para 24 horas. Metodologia: Realizou-se um levantamento de dados nas bases eletrônicas PubMed, SciELO e DynaMed. Foram
utilizados os descritores em ciências da saúde (DECS) e os termos: “trombectomia”, “AVE” e “anatomia” sendo selecionados trabalhos
que contemplam o tratamento de AVE com o uso de trombectomia correlacionando anatomia e contexto clínico. Resultados: A
trombectomia mecânica (TM) deve ser realizada em AVE isquêmico com menos de 24 horas do início dos sintomas, idade maior ou
igual a 18 anos e ausência de incapacidade pré-AVE. Deve-se realizar exame angiográfico que identifique uma oclusão que deve ser
da artéria anterior. Em outros casos, ela pode ser realizada, porém não como primeira linha. Conclusão: Os trabalhos concordam
que a MT trouxe mudanças significativas para o AVC isquêmico, mas ainda são necessários mais estudos sobre o assunto, além de
treinamento dos profissionais atuantes nesse cenário.
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ABSTRACT

Introduction: Stroke is a major cause of morbidity and mortality worldwide. The ischemic type is the most common, which
has a reversible potential with the use of thrombolytics, but with a 6-hour therapeutic window, which in many places results
in therapeutic impossibility. Because of this, mechanical thrombectomy arose, which expands this time limit to 24 hours.
Methodology: Data were collected using the electronic databases PubMed, SciELO and DynaMed. Health sciences descriptors
(DECS) and the terms: “thrombectomy”, “stroke” and “anatomy” were used, and we selected papers that managed stroke with the
use of thrombectomy correlating anatomy and clinical context. Results: Mechanical thrombectomy (MT) should be performed in
ischemic stroke less than 24 hours after the onset of symptoms, age greater than or equal to 18 years, and absence of pre-stroke
disability. The angiographic examination should be performed to identify the occlusion that must be in the anterior artery. In
other cases it can be done, but not as a first line. Conclusion: The papers agree that TM has brought significant changes to ischemic
stroke, but more studies on the subject are still needed, in addition to the training of professionals working in this scenario.
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INTRODUÇÃO

Os acidentes vasculares encefálicos (AVE) causam cerca de
cinco milhões de mortes anuais em todo o mundo, dentre
estes, grande parte é isquêmica e ocorre na artéria cerebral
média. No entanto, durante muito tempo o tratamento do AVE
isquêmico só pôde ser realizado até 6 horas após o ocorrido
através do uso de trombolíticos ou da trombólise intra-arterial,
fato este que dificultava enormemente a terapia para pacientes
que sofreram a lesão longe de qualquer serviço de saúde ou o
sono, uma vez que nestes casos deve ser considerada a hora
de repouso como o momento em que ocorreu a isquemia.
Seguindo este raciocínio, é possível entender que uma grande
quantidade de pacientes não se beneficiava dos tratamentos
disponíveis.
Para aumentar esse período surgiu a TM, a janela terapêutica
para 24 horas, uma vez que esta técnica consiste em um
cateter que usa dispositivos recolhedores de stent que são
autoexpansíveis e re-embainháveis. Estes instrumentos
conseguem envolver firmemente o coágulo em posição reta
e evitam as desvantagens, como o risco de trombose ou
estenose do stent, associadas à implantação permanente do
stents1. A visualização do cateter para posicionamento do stent
e posterior tração do mesmo ocorre através de angiografia,
sendo necessário profundo conhecimento anatômico das
artérias para realização deste procedimento.
Antes de realizá-lo é necessário entender qual a artéria
responsável da isquemia. Isto pode ser feito através de exames
de imagem ou investigação clínica, sendo que o médico
responsável deve possuir conhecimento anatomofuncional
das regiões encefálicas e do trajeto de cada artéria cerebral.

METODOLOGIA
O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática de
literatura, do tipo descritiva, desenvolvida a partir de artigos
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indexados nas bases de dados PubMed, SciELO e DynaMed.
O período de realização da pesquisa foi entre os meses de
outubro e novembro de 2019, sendo utilizados os descritores
em ciências da saúde (DECS) e os termos: “trombectomia”,
“AVE” e “anatomia”.
A seleção foi feita considerando a análise dos títulos e resumos
disponíveis, incluindo aqueles que realizassem o tratamento de
AVE com o uso de trombectomia, correlacionando anatomia
e contexto clínico, publicados nos idiomas português e inglês
com disponibilidade de texto na íntegra e de livre acesso.
Foram excluídos os artigos que não preenchiam os critérios
de inclusão, além daqueles cujo acesso não foi possível por via
eletrônica. Após a coleta dos artigos, foram separados levando
em consideração as mudanças pelo Guideline da Associação
Americana de AVE (ASA), para posterior apresentação dos
resultados.

RESULTADOS

Segundo a ASA, a TM só deve ser realizada em pacientes
com diagnóstico clínico de AVE, menos de 24 horas do início
dos sintomas, idade maior ou igual a 18 anos, ausência de
incapacidade pré-AVE, déficit calculado como maior ou
igual a seis segundo a Escala de AVE do Instituto Nacional
de Saúde dos Estados Unidos (NIHSS) e com o mesmo
número no escore ASPECTS. Caso o doente se encaixe nesses
requisitos, deve ser realizada uma ressonância magnética
ou tomografia computadorizada para descartar um possível
evento hemorrágico como agente do quadro do paciente.
Por fim, realizar exame angiográfico (angio-tomografia,
angio-ressonância ou angiografia de subtração digital) que
identifique uma oclusão que deve ser da artéria carótida
interna na sua porção intracraniana distal ou do segmento
proximal da artéria média.
Os pré-requisitos supracitados não são absolutos, a TM em
quadros alternativos ao citado só não devem ter esta operação
como primeira linha de tratamento. Em alguns casos, nos
quais a obstrução se dá em outra artéria cerebral como a
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basilar, a TM pode ser realizada dependendo do segmento
acometido. Ademais, pode ser realizado independentemente
de ter sido feita alteplase intravenosa para o mesmo evento de
AVC isquêmico5.

Os quadros clínicos dos pacientes com isquemia das artérias
cerebral média e carótida interna em grande parte dos casos
estão listados no Quadro 1.

Quadro 1. Síndromes de infarto cerebral.

Fonte: Louis et al., 20186.

Fonte: Merrit, 13ª edição, p. 262.
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obstrução de artérias anteriores de grande calibre quando
realizado nas primeiras 24 horas. Porém, segundo Derex e
Cho há poucos estudos ainda sobre o acometimento distal
dessas artérias7.
Além disso, há um grande número de pacientes que vive
em área de difícil acesso a esse tratamento, o que torna
fundamental uma organização pré-hospitalar e intrahospitalar para diminuir o tempo de admissão, acesso de
imagem e confirmação do diagnóstico para encaminhar para
o centro de AVC abrangente mais próximo (CSC) que deve
contar com profissionais treinados para a realização da TM7.
Atualmente, no Brasil, os dispositivos utilizados para TM
são os aspiration devices e stents retrievers. Porém, estes
dispositivos somente estão disponíveis em instituições do
setor privado. Um estudo vem sendo realizado no Brasil,
chamado de Resilient, desde o ano de 2017, com a proposta
de avaliar a efetividade dos resultados do uso dessas técnicas
em âmbito nacional, comparando o uso de stent retriever e
trombo-aspiração ao uso apenas do manejo clínico adequado,
com o uso de fármacos e medidas de suporte. Este estudo
servirá para entender qual o tratamento mais eficaz, levando
em consideração a realidade do Brasil2.
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