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Resumo 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é um quadro clínico caracterizado pela 

perda repentina da função neuronal a partir de um déficit no fluxo sanguíneo 

ocasionado pela obstrução de uma artéria por meio de um coágulo, ou pela 

ocorrência de uma hemorragia. A perda da função neuronal ocorre primariamente 

por meio da falta de oxigênio que provoca em seguida uma excitotoxicidade de 

neurotransmissores, sendo o glutamato um neurotransmissor excitatório do sistema 

nervoso central, e aquele que apresenta papel crucial neste mecanismo. O déficit do 

fluxo sanguíneo reduz de forma significativa o aporte de oxigênio até as áreas 

afetadas pelo AVE, reduzindo a produção de ATP nas células do tecido 

correspondente. A falta de ATP e a excessiva despolarização a partir da ação do 

glutamato ocasiona, dentre outros efeitos, a falência da Na+K+-ATPase e da 

Ca2+ATPase dos neurônios, prejudicando de forma crucial o equilíbrio na distribuição 

de sódio, potássio e cálcio. Os principais locais de ocorrência de AVE se encontram 

nas regiões das artérias cerebrais, principalmente na artéria cerebral média. As 

artérias que se relacionam ao quadro clínico podem sofrer alterações morfológicas 

significativas que influenciam diretamente no prejuízo do fluxo sanguíneo, como 

ocorre na formação de placas nos casos de aterosclerose. Por tratar-se de um 

quadro clínico que acomete grande parte da população, existem protocolos de 

atendimento primário bem estabelecidos, bem como técnicas emergenciais que 

visam reduzir ao máximo o dano neurológico no paciente. Além disso, o constante 

estudo dos casos proporcionou a existência de procedimentos médicos que tem 

como foco a prevenção dos casos de AVE. 

 

Palavras-chave: aterosclerose; déficit neuronal; fluxo sanguíneo; lesão encefálica. 
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Abstract 

 

Stroke is a clinical condition characterized by the sudden loss of neuronal 

function from a deficit in blood flow caused by an obstruction of an artery through a 

clot, or by the occurrence of a hemorrhage. The loss of neuronal function occurs 

primarily through the lack of oxygen, which then causes an excitotoxicity of 

neurotransmitters, with glutamate being an excitatory neurotransmitter to the central 

nervous system, and one that plays a crucial role in this mechanism. Blood flow 

deficit significantly reduces the oxygen supply to the areas affected by stroke, 

reducing the production of ATP in the cells of the corresponding tissue. The lack of 

ATP and the excessive depolarization through the action of glutamate causes, 

among other effects, Na+K+ ATPase and Ca2+ATPase failure of the neurons, crucially 

impairing the balance of sodium, potassium and calcium distribution. The main 

stroke’s sites occur in the regions of the cerebral arteries, mainly in the middle 

cerebral artery. Arteries that are related to the clinical condition may suffer significant 

morphological alterations that directly influence on the loss of blood flow, such as 

occurs in the formation of plaques in cases of atherosclerosis. Because it is a clinical 

condition that affects a large part of the population, there are well-established primary 

care protocols as such as emergency techniques that aim to minimize neurological 

damage in the patient. In addition, the constant study of the cases provided the 

existence of medical procedures that focus on the prevention of stroke cases. 

 

Keywords: atherosclerosis; bloody flow; brain injury; neuronal deficit 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma das doenças mais frequentes em 

serviços de emergência e corresponde à terceira causa mais comum de morte nos 

Estados Unidos da América e Europa (FLUMIGNAN et al. 2017). O AVE possui uma 

série de fatores de risco que pode aumentar a sua incidência, tais como idade 

avançada, hipertensão arterial, alcoolismo, estenose, tabagismo e diabetes mellitus, 

de acordo com O’Donnell et al. (2010). Conforme apontado por Polose (2008), os 

fatores que mais se destacam nos casos de AVE são a hipertensão arterial e as 

doenças cardiovasculares, pois estas representam fatores de risco preditivo, 

principalmente quando associados a quadros clínicos que envolvam embolia e 

aterotrombose. Além dos anteriores, Copstein, Fernandes e Bastos (2013) também 

apontaram que fatores étnicos, hábitos alimentares e algumas doenças, como 

verificado na doença de Chagas, também estão envolvidos com o aumento do risco 

de AVE. 

Menella e Oji (2017) comentam sobre a subdivisão de tais fatores de risco 

em: (1) não modificáveis; (2) fatores modificáveis pelo estilo de vida; (3) condições 

metabólicas e cardiovasculares; e (4) marcadores biológicos. 

Os fatores de risco não modificáveis mais comumente citados são o gênero, 

idade e etnia, e Mozaffarian et al. (2016) discorrem sobre estas variáveis. Quanto ao 

gênero, as mulheres possuem maior risco de sofrer AVE do que os homens, sendo 

constatada uma proporção de um caso para cada cinco mulheres, sendo que nos 

homens essa proporção é de um caso para cada seis homens. 

A etnia é considerada fator não modificável, e as pessoas de cútis negra 

apresentam maior incidência em relação às pessoas de cútis branca 

(MOZAFFARIAN et al., 2016) 

Em relação à idade, pessoas com idade avançada possuem maior risco de 

apresentar um quadro de acidente vascular e, dentro desta classificação, os idosos 

mais afetados são do sexo feminino, já que apresentam maior longevidade 

comparada aos homens (GUERRA; FÍGOLI, 2013). 

Os fatores de risco modificáveis pelo estilo de vida são aqueles 

relacionados à ingestão ou uso de substâncias que aumentem o risco de sofrer um 

AVE, bem como aqueles relacionados aos hábitos de vida, como prática de 

atividades físicas. 
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Em levantamento de dados efetuado por Kernan et al. (2014), fumar aumenta 

as chances de ser acometido por AVE. Não obstante, os não fumantes que mantém 

contato com as substâncias liberadas pela fumaça podem ter suas chances de 

sofrer um AVE aumentadas. 

A ingestão de álcool é um dos fatores de risco modificável mais comum, e o 

consumo desta substância aumenta consideravelmente a propensão à hipertensão 

arterial, que está diretamente relacionada aos acidentes vasculares encefálicos. 

As atividades físicas encontram-se nesta lista indicando que a sua realização 

pode contribuir para a redução entre 10% e 30% no risco de sofrer AVE, atuando 

principalmente na melhoria da função endotelial, reduzindo a resistência à insulina, 

mais eficiente metabolismo de lipídios, e perda do peso total, o que proporciona 

melhor eficiência do sistema cardiovascular (KERNAN et al., 2014). 

As condições metabólicas e cardiovasculares incluem a hipertensão, 

obesidade, doenças cardiovasculares, e pacientes que sofreram um ataque 

isquêmico transitório (AIT). O AIT é caraterizado pela perda temporária da função 

neuronal, apresentando regressão do quadro em menos de 24 horas após o início 

dos sintomas (BRAGA et al., 2003). 

De acordo com dados de Kernan et al. (2014), a hipertensão tem papel 

importante nos casos de AVE por causar uma pressão mais elevada no interior dos 

vasos sanguíneos, comprometendo a complacência arterial. A obesidade pode ser 

relacionada ao quadro de hipertensão, inclusive, pois o aumento considerável da 

massa corporal exige trabalho mais intenso do sistema cardiovascular, tornando o 

trabalho do coração mais extenuante do que em condições normais. 

Quanto às doenças cardiovasculares, estas podem afetar áreas distintas, 

conforme apontado por Menella e Oji (2017), como ocorre nas doenças relacionadas 

à artéria coronária e carótida, histórico de infarto do miocárdio, fibrilação arterial, e 

aumento do átrio esquerdo. Dentre estes, o maior risco encontra-se na fibrilação 

arterial, por representar cerca de 20% de todos os AVE relacionados às doenças 

cardiovasculares. Sanna et al. (2014) descrevem a fibrilação arterial como o episódio 

no qual o paciente apresenta ritmo cardíaco irregular com duração superior a trinta 

segundos. 

Nos pacientes acometidos por AIT é necessário que sejam efetuados 

cuidados frequentes após o aparecimento dos sintomas, já que as chances de sofrer 
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um AVE subsequente são de 10 a 15% nos primeiros três meses após o início do 

quadro, conforme dissertam Hauser e Josephson (2015). 

Os marcadores biológicos relacionados ao aumento do risco de AVE estão 

relacionados aos níveis de colesterol, e o espessamento do espaço médio-intimal 

das artérias. O espaço médio-intimal pode ser definido como a interface entre a 

parede do lúmen e a região médio-adventícia de um vaso sanguíneo, e o 

espessamento dessa região pode ser considerado um fenótipo intermediário para a 

aterosclerose (LORENZ et al.; 2012). No mesmo estudo, Lorenz relata que o 

espessamento da região médio-intimal pode ser um indicativo de futuros eventos 

vasculares, como acidente vascular cerebral, sendo a probabilidade aumentada em 

13% a 18%. Mozzafarian et al. (2016) relatam que o aumento do risco em relação 

aos níveis de colesterol é claro quando a quantidade de lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) se encontra em níveis elevados e as lipoproteínas de alta 

densidade (HDL) encontram-se em baixa quantidade. 

 

Quadro 1 – As divisões dos fatores de risco relacionados ao AVE 

Não 
modificáveis 

Modificáveis pelo 
estilo de vida 

Condições 
metabólicas e 

cardiovasculares 

Marcadores 
biológicos 

Gênero; 

Etnia; 

Idade avançada. 

Tabagismo; 

Ingestão crônica de 
álcool; 

Sedentarismo. 

Hipertensão arterial; 

Obesidade; 

Doenças 
cardiovasculares; 

Pacientes com 
histórico de acidente 
isquêmico transitório. 

Níveis elevados 
de colesterol; 

Espessamento da 
região médio-

intimal das 
artérias. 

Fonte: Adaptado de Menella e Oji (2017). 

 

 

1.1 Objetivos 

 

A elaboração deste trabalho de conclusão de curso tem como objetivo reunir 

as principais informações sobre o tema proposto, de modo a realizar uma síntese de 

dados e dos conhecimentos relacionados ao AVE. Tal levantamento permite que 
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seja possível construir uma relação entre as causas e a fisiopatologia deste quadro 

clínico, além de compreender os principais fatores de risco ligados ao AVE e os 

quadros clínicos a ele correlacionados. 

 

1.2 Metodologia de pesquisa 

 

Para a elaboração deste trabalho foram utilizadas referências bibliográficas 

nacionais e internacionais, publicadas do ano de 2000 ao ano de 2018, e também 

referências de relevância publicadas em anos anteriores, disponíveis nas bases de 

dados Scielo, Periódicos Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior), Google Acadêmico, na base norte-americana NCBI (Centro Nacional 

de Informações em Biotecnologia) e bibliotecas. Os termos utilizados durante a 

pesquisa incluem: acidente vascular encefálico, stroke, acidente vascular encefálico 

hemorrágico, hemorrhagic stroke, polígono de Willis, circle of Willis, abuso de álcool, 

alcohol abuse, tratamento de acidente vascular encefálico, treatments of stroke, 

ingestão de álcool e antidepressivos, e alcohol and antidepressants intake. 

 

2 OS TIPOS DE ACIDENTES VASCULARES ENCEFÁLICOS 

 

O AVE é caracterizado pela perda repentina da função neurológica que, por 

sua vez, é ocasionada por uma interrupção do fluxo sanguíneo direcionado ao 

sistema nervoso central (SNC) por meio de uma isquemia ou de uma hemorragia 

(BULE et al., 2016). 

Existem duas formas distintas de classificação de AVE, sendo estas a 

ocorrência de um acidente vascular de natureza isquêmica e outra de natureza 

hemorrágica. 

 

No AVE isquêmico (AVEI) ocorre a oclusão em uma artéria, impedindo a 

continuidade do fluxo sanguíneo (HOWARD, 2010), privando o encéfalo de receber 

o sangue que, por sua vez, transporta o oxigênio e nutrientes necessários para a 

atividade neuronal daquela região. Ainda em Howard (2010), verifica-se que a causa 

da oclusão pode se dar por meio de diversas situações distintas. Dentre estas, é 

possível citar a presença de coágulos na corrente sanguínea que, por sua vez, 

podem acometer artérias de grande ou médio porte, e a embolia causada de artéria 
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para artéria, que se caracteriza pela obstrução de um vaso por meio da 

movimentação de um coágulo que já se encontrava em uma artéria. Desta forma, 

entende-se que a circulação sanguínea local será afetada, o que pode ocasionar 

falha hemodinâmica, ou seja, a presença de um desequilíbrio entre a disponibilidade 

e o consumo de oxigênio (ATIK, 2004), a qual pode ocasionar em lesão cerebral 

hipóxico-isquêmica. Procianoy e Silveira (2001) dissertam sobre a fisiopatologia das 

lesões hipóxico-isquêmicas narrando que, devido ao déficit circulatório na região, as 

células do tecido adjacente não tem o aporte adequado de oxigênio, causando 

redução da síntese de ATP. 

Nos casos de AVE hemorrágicos (AVEH) ocorre extravasamento do sangue 

para as regiões periféricas ao local da lesão. Dados de Radanovic (2000) mostram 

que estas lesões podem ser causadas por processo de degeneração hialina que 

acometem as artérias intraparenquimatosas cerebrais, e também pela ruptura de 

aneurismas presentes nas artérias do SNC. Kumar et al. (2016) definem 

degeneração hialina, ou hialinização, como o acúmulo de proteínas no espaço 

intracelular, conferindo à célula aspecto vítreo e homogêneo.  No mesmo estudo, os 

autores relacionam a hialinização com quadro de hipertensão, e ambos podem estar 

associados ao consumo crônico de álcool. Cebral et al. (2005) definem os 

aneurismas como dilatações patológicas nas artérias onde, deste processo, se 

originam uma ou mais estruturas em forma de balão. Tais estruturas tendem a se 

formar em bifurcações arteriais ou próximos delas, principalmente no polígono de 

Willis (CEBRAL et al., 2005). 

 

2.1 O AVE isquêmico (AVEI) 

 

Esta classificação de AVE é causada, principalmente, pela trombose arterial, 

ou pela embolia. De acordo com Braga et al. (2003), dentro da classificação de 

acidente vascular envolvendo isquemia, são encontradas subdivisões caracterizadas 

de acordo com a duração do déficit de sangue. 

i. Ataque isquêmico transitório (AIT): considerado um quadro agudo de acidente 

vascular encefálico. Nele, as regiões cefálicas e retinianas são afetadas pela perda 

temporária da função neuronal. De forma geral, apresenta regressão do quadro 

clínico em menos de vinte e quatro horas. Neste caso, é comum ocorrer o 

suprimento inadequado de sangue nos territórios carotídeos ou vertebrobasilares. 
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Kernan et al. (2014) dissertam sobre o compartilhamento dos mecanismos 

fisiopatológicos entre o AIT e o AVEI, afirmando que o prognóstico se dá com base 

em alguns fatores, como tempo entre o aparecimento dos sintomas e atendimento 

médico, avaliação diagnóstica, gravidade dos sintomas apresentados. Os autores 

ainda afirmam que os procedimentos primários adotados são os mesmos, 

independentemente da definição aplicada; 

ii. Déficit neurológico isquêmico reversível: esta classificação é utilizada para 

descrever eventos relacionados ao AVE onde a reversão do quadro clínico seja 

entre vinte e quatro horas e três semanas, após o aparecimento dos sintomas; 

iii. AVE em progressão: esta classificação é utilizada quando o déficit focal oscila 

de forma constante, apresentando melhora ou piora do quadro ao longo do tempo. 

Essa subdivisão necessita de reavaliação constante, normalmente em períodos de 

30 a 60 minutos; 

iv. Infarto encefálico ou AVEI completo: caracterizado pelo déficit neurológico 

persistente, excedendo três semanas, e sem presença de melhora do quadro clínico. 

 

2.2 O AVE hemorrágico (AVEH) 

 

Esta classificação de AVE é caracterizada por uma ou mais lesões de 

natureza aguda e expansiva que tem como consequência a destruição, compressão 

e deslocamento de estruturas encefálicas periféricas à lesão, conforme apontado por 

Braga, Alvarenga e Moraes Neto (2003). De forma secundária, a região circundante 

à do AVE hemorrágico pode sofrer um outro tipo de lesão, porém de natureza 

isquêmica. Esta lesão secundária pode ocorrer a partir da ação de substâncias 

vasoconstritoras, bem como da direta compressão mecânica e da pressão 

intracraniana aumentada, podendo ocorrer redução da perfusão cerebral. 

 

Como ocorre no AVE isquêmico, o hemorrágico também é subdividido em 

outras classificações, neste caso em duas categorias distintas, como dissertado em 

Radanovic (2000). 

i. A primeira é caracterizada pela hemorragia intracerebral, também encontrada 

sob a denominação de hemorragia intraparenquimatosa (HIP). Neste caso, a ruptura 

tem como princípio a degeneração hialina das artérias cerebrais. O risco desse 

quadro é aumentado quando o paciente apresenta quadro de hipertensão arterial, 
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sendo esta doença a principal associação entre o AVE e doenças do sistema 

cardiovascular. Os sinais e sintomas neurológicos secundários característicos desde 

quadro clínico são causados pelo hematoma originado pela lesão. 

ii. A segunda apresenta quadro de extravasamento de sangue na região 

subaracnóica, não apresentando sofrimento cerebral intraparenquimatoso. Em geral, 

esta lesão que precede a hemorragia ocorre na região do polígono de Willis1, a partir 

da ruptura de aneurismas saculares. 

 

3 A FISIOPATOLOGIA DO AVE 

 

A isquemia relacionada ao AVE tem como consequência direta a redução da 

função neural. Contudo, a redução em si pode não estar relacionada à morte dos 

neurônios ou irreversibilidade dos danos, pois isto ocorre em casos de infarto local 

(BRAGA et al., 2003). Compreende-se como infarto a interrupção do fluxo sanguíneo 

causado pela obstrução arterial, ocasionando necrose isquêmica do tecido afetado 

(KUMAR et al., 2016). 

Na ocorrência da obstrução de uma artéria, ocorre o surgimento de duas 

zonas com características metabólicas e hemodinâmicas distintas. 

A zona de penumbra isquêmica é definida como a região circundante da 

área onde ocorreu a isquemia. Miranda e Varona (2013) afirmam que, durante o 

período de ocorrência da oclusão, tem-se uma redução considerável da perfusão e, 

consequentemente, da concentração de oxigênio na área afetada. Contudo, as 

consequências são menos severas, já que o suprimento sanguíneo para a região é 

compensado pelas artérias colaterais do tecido adjacente não afetado pela 

isquemia. André (1994) narra que fatores como hipóxia, hipotensão e hipoglicemia 

devem ser evitados para que não haja alteração significativa no quadro do paciente 

por meio do déficit circulatório local. 

A zona isquêmica central recebe esta denominação por tratar-se do local 

onde ocorrem os eventos secundários à cascata isquêmica neuronal oriundos da 

isquemia cerebral. Braga et al. (2003) definem que o nível de oferta crítica de 

oxigênio tem papel importante na velocidade em que a cascata isquêmica neuronal 

                                                           
1 Também conhecido por círculo arterial cerebral (CAC), é um polígono anastomótico formado pelas 

artérias carótidas internas e basilar, fundamentais para a irrigação sanguínea do cérebro (PEIXOTO 
et al., 2015). 
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ocorre. Entende-se que, neste caso, o fluxo mínimo seja de 16 mililitros de sangue 

para cada 100 gramas de massa cefálica. 

 

A comunicação neuronal se dá a partir da propagação de sinais de natureza 

elétrica ou química, sendo representados pelos potenciais de ação e 

neurotransmissores, conforme dados apontados por Eguiagaray et al. (2004). As 

funções cerebrais são mediadas, quimicamente, por neurotransmissores com 

funções inibitórias ou excitatórias. 

O glutamato trata-se de um aminoácido simples que atua como 

neurotransmissor excitatório do SNC. Está relacionado à aquisição de memória, à 

cognição, e alguns distúrbios neurodegenerativos (NAKANISHI, 1992). Quando 

ocorre a liberação de glutamato acima do nível adequado, foi verificado o quadro de 

excitotoxicidade que, de acordo com Mark et al. (2001), é definido como uma 

situação onde os receptores de determinados neurotransmissores são ativados de 

forma excessiva, e os efeitos são caracterizados como neurotóxicos por agirem 

diretamente na excessiva despolarização neuronal. 

Nos AVE, o metabolismo celular oxidativo é prejudicado devido a redução no 

fluxo sanguíneo que acomete a área afetada. Desta forma, aponta-se que tal 

fenômeno cause a redução da síntese dos fosfatos de alta energia, a redução do pH 

intracelular a nível crítico, a liberação excessiva de neurotransmissores, 

principalmente o glutamato, e a diminuição da recaptação dos neurotransmissores 

 (BRAGA et al., 2003) 

A ativação excessiva dos receptores de glutamato causa o influxo de íons Na+ 

e Ca2+ para o meio intracelular. A entrada destes íons resulta na despolarização da 

membrana plasmática, o que, por sua vez, pode estimular canais de cálcio 

dependentes de voltagem, permitindo então maior influxo de cálcio para dentro do 

neurônio. O acúmulo de cálcio é o principal fator observado em casos onde ocorre 

morte ou lesão neuronal (MARK et al., 2001). Ainda, Braga et al. (2003) discorrem 

sobre as lesões neuronais causadas pelo influxo excessivo de cálcio ocasionado 

pela excitotoxicidade do glutamato, onde tais lesão ocorrem na estrutura molecular 

neuronal, mais precisamente na falência da Na+K+-ATPase e da Ca2+ATPase 

neuronal, causando uma série de fenômenos metabólicos neuronais, como os que 

seguem: 
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i. A função mitocondrial é consideravelmente reduzida e ocorre a insuficiência 

do rendimento energético neuronal; 

ii. Ocorre a formação de compostos secundários, como o ácido araquidônico2, 

prostaglandinas3 e leucotrienos4, por conta da ativação da via da enzima ciclo-

oxigenase5. A consequência é a transformação de prostaciclinas6 e tromboxano A27, 

causando agregação plaquetária e vasoconstrição, ocasionando déficit da 

microcirculação; 

iii. Há a ativação de lipo-oxigenases8, responsáveis pela síntese de leucotrienos 

que, por sua vez, tem ação vasoativa. 

 

4 A DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS NOS VASOS MAIS 

COMUNS DE SE ROMPEREM 

 

A maioria dos casos registrados de AVE extracranianos ocorre no território 

onde se encontram as artérias carótidas (figura 01). Tais artérias são consideradas 

locais bastante comuns para a formação de placas ateroscleróticas (THAPA et al. 

2013). Para a localização e caracterização das regiões afetadas por essas placas é 

possível utilizar exames como a ultrassonografia e a angiografia. 

                                                           
2 Ácido graxo essencial, precursor de eicosanóides por meio da cascata bioquímica. Alguns 
mamíferos podem converter ácido linoleico em ácido araquidônico. 
3 Composto derivado do ácido araquidônico, após a ação da enzina ciclo-oxigenase (COX). As 
prostaglandinas atuam na vasodilatação, vasoconstrição, hiperalgesia, contração e relaxamento 
muscular, hipotensão, ovulação. Também tem papel na vasoconstrição da circulação pulmonar. 
4 Substância que tem participação ativa nos processos inflamatórios agudos, aumentando a 
permeabilidade vascular e promovendo edemas nas áreas afetadas pelos processos inflamatórios. 
Também possui ação na contração da musculatura lisa. 
5 Trata-se de um efetor secundário na via da cascata bioquímica do ácido araquidônico. Esta enzima 
está relacionada aos sintomas dos processos de dor e inflamação, e a sua inibição gera redução 
destes sintomas. Seu mecanismo de ação é utilizado nos medicamentos de ação de drogas como 
aspirina e ibuprofeno. 
6 Composto que possui ação vasodilatadora ativa em processos relacionados ao sistema 
cardiovascular e renal. 
7 A TXA2 trata-se de substância que possui potente ação vasoconstritora arterial. 
8 As LOX são enzimas que atuam na conversão da prostaglandina a partir dos eicosanóides. 
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Figura 02 – Localização das artérias carótidas comum, externa e interna (NETTER, 1997). 

 

As placas ateroscleróticas são formadas a partir de um acúmulo progressivo 

de lipídios, seguido da formação de elementos fibrosos locais e células inflamatórias 

nas paredes arteriais, ocasionando a redução do lúmen arterial de forma lenta e 

crônica, como dissertado por Gottlieb et al. (2005). No mesmo estudo, os autores 

indicam que determinadas artérias podem ser mais suscetíveis à formação de tais 

placas, sendo a aorta, as artérias cerebrais e as artérias coronárias os principais 

alvos. 

Singh et al. (2013) descrevem, em seu estudo, as principais características 

que compõe as placas ateroscleróticas. Os autores relatam que, nos estágios 

iniciais, é possível encontrar macrófagos subendoteliais com grande quantidade de 

colesterol em seu interior no local de formação das placas. Nos estágios avançados, 

por sua vez, o local de formação das placas apresenta acúmulo de detritos 
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necróticos ricos em lipídios, e células musculares lisas. Estas lesões têm, 

tipicamente, uma capa fibrosa que envolve o núcleo necrótico rico em lipídios, e a 

progressão da placa aterosclerótica pode resultar em calcificações. 

Dentre os casos estudados por Thapa et al. (2013), 65% do total de casos 

estudados de AVE apresentavam a formação de tais placas ateroscleróticas. Dentre 

estes casos, em torno de 93% das placas dos casos foram localizadas nas regiões 

adjacentes e na própria região do bulbo carotídeo. Placas ipsilaterais, isto é, do 

mesmo lado, foram localizadas entre 65% e 76% do total de casos, no hemisfério 

direito ou esquerdo. De todos os casos registrados e analisados pelo estudo, cerca 

de 53% apresentavam placas consideradas de natureza maleável. A maioria dos 

casos registrados apresenta menos de 50% de estreitamento do diâmetro do lúmen 

devido à placa, com base em secções transversais. A presença de placas na artéria 

carótida interna foi constatada em 24% dos casos. 

As áreas mais comuns para formação de placas ateroscleróticas são a parte 

extracraniana da artéria carótida interna, o bulbo carotídeo, e a parte distal da artéria 

carótida comum. Quando ocorre a presença de tais placas, estas regiões costumam 

apresentar limitação do fluxo sanguíneo causada pela estenose, que se trata da 

redução do diâmetro do lúmen do vaso. Em alguns casos, a estenose pode evoluir 

para a obstrução do vaso devido ao acúmulo das placas em uma região. 

As principais alterações morfológicas conhecidas são a modificação do 

diâmetro do lúmen pela presença das placas, e a alteração da espessura da região 

médio-intimal das artérias. 

O espaço médio-intimal pode ser definido como a interface entre o epitélio do 

lúmen e a região médio-adventícia do vaso. Dados de Torres et al. (2007) 

demonstram que o monitoramento desta região arterial tem papel importante no 

diagnóstico da aterosclerose, já que o espessamento dessa região tem ligação 

direta com o risco e a predisposição a doenças cardiovasculares. 

O aumento do espaço médio-intimal das artérias está relacionado aos casos 

de aterosclerose que, por sua vez, pode ser considerado um quadro clínico que tem 

ligação direta com o acometimento dos pacientes pelo AVE (LEU et al., 2011). 

Nos estudos de Thapa et al. (2013) foram adicionadas informações quanto à 

distribuição das placas ateroscleróticas. Desta forma os autores definiram quatro 

níveis distintos que variam de acordo com a espessura da placa em questão. 
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Tipo I: predominantemente ecogênico / tampão ecogênico fino; 

Tipo II: predominantemente ecogênico; 

Tipo III: substancialmente ecogênico; 

Tipo IV: placa ecogênica / calcificada. 

 

A ecogenicidade relacionada aos tampões refere-se à capacidade dos 

tecidos, órgãos ou líquidos de refletir ou deixar passar ondas sonoras emitidas de 

ultrassom. Assim, as diferenças ecogênicas que existem entre os materiais 

analisados serão apontadas no resultado do exame de acordo com o contraste das 

figuras (IHNATSENKA; BOEZAART, 2010).  

De acordo com os dados constantes no estudo realizado por Singh et al. 

(2013), as placas ateroscleróticas podem apresentar características de 

vulnerabilidade, as quais podem aumentar a probabilidade de que ocorra o seu 

rompimento. Esta vulnerabilidade está relacionada ao tamanho do núcleo necrótico 

rico em lipídios, à espessura da capa fibrosa, e aos processos inflamatórios 

ocorridos no interior da placa. As placas classificadas como vulneráveis, ou 

instáveis, apresentar fina capa fibrosa e o núcleo lipídico mais próximo da região do 

lúmen do vaso, predispondo esta região a rupturas (figura . A ruptura da placa 

aterosclerótica pode iniciar a formação de trombos, os quais se liberados na corrente 

sanguínea, podem vir a causa um quadro de embolia e subsequente AVEI. 

O levantamento realizado por Singh et al. (2013) ainda traz dados com 

relação à importância clínica da análise da relação entre a espessura e composição 

das placas e o risco de acometimento de AVE. A compreensão deste mecanismo 

pode ajudar a estratificar com precisão se um indivíduo se encontra em uma 

situação de risco de AVE. Além disso, seria possível planejar estratégias de 

prevenção, facilitar ensaios clínicos futuros, além de, em última instância, reduzir as 

taxas de mortalidade por AVE.  

 

Ainda no estudo realizado por Ihnatsenka e Boezaart (2010), também há uma 

escala com o objetivo de mensurar o grau de estreitamento de um determinado vaso 

com base na distribuição das placas encontradas. 

I. Normal; 

II. > 50%; 

III. 50 – 69%; 
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IV. 70 – 99% (oclusão próxima); 

V. 100% (total oclusão do vaso). 

 

Oliveira e Watcher (2017) dissertam sobre como o grau de estreitamento de 

um vaso pode perturbar o fluxo, a velocidade e a pressão circulatória da região 

afetada pela presença de placas ateroscleróticas. Os autores relatam que o fluxo 

sanguíneo ocorrerá de acordo com a pressão a ele impressa. Levando em 

consideração a redução do diâmetro do lúmen do vaso sanguíneo, é esperado que o 

sangue passe pela região na mesma unidade de tempo e, para que isso seja 

possível, ocorre o aumento da velocidade do fluxo sanguíneo. O aumento da 

velocidade altera o fluxo laminar, dando início ao turbilhonamento do sangue, o que 

gera estresse no vaso afetado. Assim, compreendendo que os lipídios presentes nas 

placas não fornecem suporte estrutural adequado, e que as placas ateroscleróticas 

vulneráveis não possuem uma capa fibrosa espessa que possa proteger o núcleo 

lipídico, se espera que um dos prováveis desfechos do estresse causado pelo 

turbilhonamento sanguíneo seja a ruptura desta placa.  

 A ruptura da placa aterosclerótica favorece a formação de trombos9 a partir da 

ação de substâncias trombogênicas, levando ao quadro de trombose vascular 

obstrutiva, onde o trombo formado pode se desprender do local da ruptura e obstruir 

um vaso sanguíneo, ocasionando a isquemia (KUMAR et al., 2016). 

 

5 AS ARTÉRIAS QUE SE ROMPEM COM MAIS FREQUÊNCIA 

 

Smit et al. (2013) trabalharam com os dados relativos aos estudos sobre 

oclusões nas artérias cerebrais (figura 02). Neste estudo, 32% dos indivíduos 

apresentaram algum tipo de oclusão, sendo esse número representado por 35 

pacientes. Deste grupo, foram mapeados os locais onde foi constatada alguma 

oclusão arterial. Os resultados apontaram que trinta e três casos apresentaram 

quadro de oclusão na artéria cerebral média, sendo vinte e cinco casos no segmento 

M1 e oito casos no segmento M2 e posteriores. Os outros casos distribuem-se em 

nove casos na artéria carótida interna, dois casos com oclusão do segmento A1 da 

                                                           
9 Iniciados em locais de turbilhonamento ou lesão endotelial, os trombos são definidos como uma 
massa sólida constituída a partir de tecido sanguíneo (OLIVEIRA; WATCHER, 2017), apresentando 
plaquetas, fibrina, hemácias e leucócitos degenerados (KUMAR et al. 2016). 
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artéria cerebral anterior, dois casos na artéria cerebral posterior, e um caso na 

artéria basilar. 

 

 

Figura 03 – Vista inferior do cérebro, com a localização das artérias cerebrais anterior (1), média (2) e 
posterior (3), em destaque na coloração verde (CHARITÉ-UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN; 
UNIVERSITY OF COLORADO, 2018). 

 

 

5.1 Danos ocorridos nas artérias cerebrais 

 

A partir dos achados de Smit et al. (2013) e dos dados apontado por Aires et 

al. (2012), a região que apresenta maior índice de oclusão é a da artéria cerebral 

média (ACM). Esta artéria se origina da ramificação da artéria carótida interna, e 

irriga grande território do tecido nervoso do cérebro, incluindo os lobos frontal, 

temporal e parietal, portanto a sua oclusão pode causar danos neuronais graves ao 

paciente acometido, conforme dissertado por Tocco (2011). 

Por se tratar de uma artéria que se ramifica em outras, a oclusão do ramo 

principal causa danos a toda a região que recebe sangue da ACM, causando 

elevado prejuízo ao sistema nervoso da vítima, podendo levar o paciente a óbito. A 

oclusão do ramo principal da ACM traz ao indivíduo danos mais severos quando em 

contraste às oclusões dos ramos menores que, por sua vez, podem causar danos 

diretamente reduzidos quando comparados ao caso supracitado. Além do estudo 

com relação à ACM, Tocco (2011) ainda traz informações referentes aos casos de 

AVE ocorridos em outras artérias do SNC, como se segue. 
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5.1.1 Artéria cerebral média (ACM) 

 

Com base na avaliação pré-hospitalar é possível verificar alguns sintomas 

que podem indicar que o AVE pode ter ocorrido na área da artéria cerebral média, 

porém tal diagnóstico deve ser confirmado por um membro da equipe médica, 

preferencialmente um neurologista. Os sintomas incluem assimetria facial, fraqueza 

em membros superiores, dificuldade na fala, hemiplegia contralateral, perda 

sensorial contralateral, e hemianopsia (negligência visual) contralateral. De modo 

geral, os AVEs ocorridos nessa região afetam de forma mais severa a região do 

rosto e braço, em comparação às pernas, por exemplo. 

Considera-se que os AVE ocorridos em outras artérias do cérebro são raros. 

Contudo, tal raridade exige ainda maior atenção por parte da equipe médica que 

realiza o atendimento do paciente acometido, já que alguns sintomas são 

compartilhados por acidentes vasculares encefálicos ocorridos em outras artérias. 

 

5.1.2 Artéria cerebral anterior (ACA) 

 

Originada a partir da ramificação da artéria carótida interna, esta é 

considerada a artéria que menos apresenta lesões e oclusões em casos de AVE. 

Esse ramo fornece sangue para as regiões mediais anteriores dos lobos frontal e 

parietal. Quando esta artéria é comprometida, o paciente tende a apresentar 

fraqueza contralateral nas pernas, perda da sensibilidade dos membros inferiores, 

incontinências e anormalidades comportamentais. Por tratar-se de uma região com 

baixo índice de acometimentos, as chances de ocorrer o diagnóstico incorreto da 

região da lesão podem ser altas. 

 

5.1.3 Artéria cerebral posterior (ACP) 

 

Esta artéria tem a sua origem do topo da artéria basilar, alimentando o lobo 

occipital medial e os lobos temporais inferior e medial. No lobo occipital encontra-se 

a região responsável pela visão e, quando essa região é comprometida pelo AVE, o 

paciente apresenta principalmente visão afetada, com hemianopsia (perda da 

percepção de parte do campo visual) contralateral, ou seja, a queixa mais comum é 

estar enxergando apenas com um dos olhos. 
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Neste caso, o déficit visual se dá por meio dos danos ocorridos nas vias 

visuais, diferentemente do que ocorre nos danos à ACM, quando a lesão ocorre de 

modo a afetar o lobo occipital como um todo.  

 

5.2 Danos ocorridos nas artérias vertebrobasilares 

 

Além destas artérias, o AVE pode acometer outras vias, como as que 

compõem a região vertebrobasilar. Nestes casos é característico afetar o cerebelo e 

o tronco cefálico. 

No AVE cerebelar, o paciente pode apresentar déficit acentuado no equilíbrio, 

e ataxia (perda da coordenação motora) grave, além de relatos de vertigem, 

náuseas, vômitos, cefaleia, nistagmo e fala arrastada. 

Já os casos de AVE no tronco encefálico são considerados raros, porém 

apresentam efeitos devastadores quando ocorrem. Existem relatos de casos onde o 

paciente acometido apresentava hemiparesia (paralisia parcial de um lado do corpo) 

ou tetraplegia (paralisação total ou parcial de todos os quatro membros e do tronco), 

perda sensorial e motora de metade do corpo ou nos quatro membros, visão dupla, 

olhar desconjugado, fala arrastada, respiração irregular, redução considerável do 

nível de consciência, e dificuldade em deglutir. Na constatação de AVE nesta região, 

o indivíduo tende a apresentar quadro emergencial, podendo ser encaminhado a 

procedimentos de intubação e ventilação mecânica. 

 

5.3 O AVE hemorrágico no contexto do rompimento das artérias 

 

O AVE de natureza hemorrágica (AVEH) possui sintomas compartilhados com 

os de natureza isquêmica, sendo mais ou menos pronunciado, a depender da artéria 

onde ocorreu o rompimento e posterior derramamento de sangue. De maneira geral, 

no AVEH as cefaleias são bastante pronunciadas, bem como sintomas de dores 

fortes na região do pescoço, intolerância à luz, náuseas e vômitos, além de maior 

comprometimento do estado de consciência do paciente. 

Os quadros de pacientes acometidos por AVEH são considerados mais 

graves do que aqueles acometidos pelo AVEI. 
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5.4 O Polígono de Willis 

 

O Polígono de Willis, também conhecido como círculo arterial cerebral (CAC), 

é um círculo arterial anastomótico formado a partir das artérias carótidas internas e 

basilar (PEIXOTO et al., 2015) (figura 03 e 04). Este polígono é o ponto de partida 

das principais artérias que irrigam o cérebro, ou seja, as artérias cerebrais 

anteriores, médias e posteriores. Essa estrutura fornece comunicação entre o 

sistema arterial carotídeo e o sistema arterial vertebral. Contudo, em condições 

normais, não há mistura de sangue entre as regiões da carótida interna e da basilar, 

tampouco entre o sangue que circula pelos lados direito e esquerdo (AIRES et al., 

2012). 

 

Figura 04 – Esquema do Polígono de Willis (NETTER, 2000). 

 

Desta forma Aires (2012) conclui que as anastomoses que formam o polígono 

de Willis executam as suas funções apenas em situações onde alguma das vias 

associadas se encontra obstruída, comprometendo o fluxo sanguíneo cerebral, 

funcionando como uma rota alternativa para que a perfusão de sangue não seja 

comprometida, evitando, de certa forma, extenso dano neuronal, desde que a região 

obstruída faça parte do conjunto de artérias desta anastomose. 
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Figura 05 – (1) Vista inferior do encéfalo, à esquerda, com detalhe para o Polígono de Willis (Medical 

R.F. Collection), (2) em um preparado a partir de técnicas de plastinação, à direita.  

 

6 OS PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS 

 

Os procedimentos tratados neste capítulo são classificados como 

emergenciais, pois devem ser realizados em locais apropriados, como centros 

médicos, além de ser necessária a presença de equipe médica, equipamentos e 

medicamentos adequados para minimizar ao máximo o sofrimento neuronal do 

paciente. 

Dados disponibilizados pelo Centro Médico da Universidade de Pittsburgh 

(UPMC) e pela Stroke Association trazem informações acerca dos procedimentos 

emergenciais, diagnóstico e técnicas que podem ser utilizadas em pacientes 

acometidos por um acidente vascular encefálico. 

O UPMC ressalta, ainda, a importância da observação dos sintomas mais 

comuns que podem indicar a presença deste quadro clínico. Dentre eles, é possível 

citar a dormência, fraqueza ou paralisia do rosto, braço ou perna, visão prejudicada, 

fala arrastada ou incapacidade para falar, confusão mental, dificuldade de raciocínio, 
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tonturas, falta de equilíbrio, dificuldade em deglutir, e dores de cabeça súbitas e 

severas. 

 

6.1 Procedimentos primários 

 

No momento da chegada do paciente ao centro médico, há uma série de 

testes e procedimentos a serem realizados, como estes que se seguem: 

i. Exames físicos e entrevista; 

Neste momento ocorre a avaliação dos sintomas e há quanto tempo estes 

ocorrem a partir do relato do paciente ou de acompanhante, a investigação sobre 

medicamentos utilizados pelo paciente, se há casos de acidentes vasculares 

encefálicos anteriores (agudos os transitórios), se há histórico familiar de doenças 

cardiovasculares ou de AVE, e o monitoramento da pressão arterial; 

ii. Caso a indicação dos itens anteriores seja positiva, o profissional pode 

solicitar a inserção de acesso intravenoso, o monitoramento constante da pressão 

arterial. A administração de oxigênio é relativa ao estado em que o paciente se 

encontra; 

iii. Caso ainda não tenham ocorrido, sintomas como confusão mental, sonolência 

e cefaleia podem se manifestar como resultado do aumento da pressão 

intracraniana, sendo consequência de um acidente vascular de natureza 

hemorrágico, por exemplo. Caso positivo, são administrados outros medicamentos 

com a finalidade de reduzir tais efeitos; 

iv. O paciente fica proibido de se alimentar ou ingerir líquidos caso a habilidade 

de deglutir se encontre prejudicada. De modo geral, proíbe-se em todos os casos, 

pois a deglutição pode ser afetada após o atendimento inicial. Caso necessário, o 

paciente é submetido à inserção de uma sonda nasogástrica ou a uma sonda 

nasoentérica; 

v. Após a realização dos exames que promovam o diagnóstico adequado, é 

realizada a administração do Alteplase, também conhecido por T-PA Activase, por 

meio das vias intravenosas, sendo este medicamento altamente recomendado para 

a dissolução de eventuais coágulos; 

vi. Caso seja efetuado arteriograma, doses menores de Alteplase podem ser 

aplicadas próximo ao local onde se encontra o coágulo, com a finalidade de 

potencializar a ação do medicamento no local da obstrução. 
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6.1.1 Procedimentos que podem ser realizados por leigos até a realização do 

atendimento médico 

  

As ocorrências de AVE são tratadas como emergências de alta prioridade nos 

centros de atendimento, contudo este quadro clínico possui uma série de sintomas 

que podem dificultar a sua identificação por pessoas leigas (HANDSCHU et al., 

2006). Pontes Neto et al. (2007) realizaram um estudo sobre os conhecimentos da 

população acerca do AVE e foi constatado que há um déficit significativo nestes 

conhecimentos, os quais podem reduzir as chances de recuperação dos pacientes 

acometidos por meio da ausência ou morosidade no acionamento dos serviços de 

emergência. 

Pergola e Araújo (2008) discorrem sobre a importância atendimento 

emergencial especializado e sobre o conhecimento da população com relação às 

emergências médicas. O estudo concluiu que parte da população possui 

conhecimento para identificar uma situação de emergência, porém tal conhecimento 

é incompleto ou incorreto, o que prejudica o socorro à vítima.  As autoras relatam, 

ainda, a presença de conhecimentos do senso comum, porém sem fundamentação 

teórica, como abanar a vítima, passar álcool nos pulsos e pescoço, levantar a 

cabeça, e segurar a língua. 

No levantamento de Handschu et al. (2006) é descrito que a atitude mais 

importante a ser tomada nos primeiros socorros em caso de AVE é acionar o serviço 

de emergência para deslocamento da equipe médica até o local. No entanto, a 

chegada da equipe médica pode levar certo tempo e, neste intervalo, é 

imprescindível realizar medidas que não causem mais prejuízo ao paciente. Dentre 

elas, é importante manter o paciente parado, não permitir que realize atividades e 

movimentos, manter a pessoa confortável e em local arejado, além de checar 

constantemente a consciência, ventilação e pulso do paciente. Outro ponto 

significativo apontado pelos autores é que mesmo que os sintomas desapareçam, é 

necessário que o atendimento médico seja realizado, a fim de evitar o agravamento 

de um dano neuronal causado por um eventual AVE. 
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6.1.2 Procedimentos emergenciais para os casos de AVE hemorrágico 

 

O principal foco do procedimento é controlar o sangramento e reduzir a 

pressão intracraniana do paciente. Caso o paciente seja usuário de substâncias 

diluentes do sangue, como warfarina ou clopidogrel, este receberá doses de 

medicamentos que neutralizam a ação dos anteriores. Além disso, este paciente 

poderá ser tratado com medicamentos que busquem reduzir a pressão 

intracraniana, que reduzam a pressão arterial, que previnam vasoespasmo e evitem 

convulsões. 

Após a estabilização do quadro de sangramento, ocorrerá o suporte médico 

até que o sangue extravasado seja reabsorvido. Caso o sangramento tenha sido 

extenso, o médico em questão pode propor uma cirurgia para a extração, o que 

aliviará a pressão exercida no cérebro. 

 

6.2 Procedimentos relacionados ao diagnóstico 

 

i. Exame de sangue: é solicitado a fim de trazer à equipe médica o tempo médio 

de coagulação, nível de glicose, eventuais infecções, ou produção desordenada de 

substâncias químicas; 

ii. Tomografia computadorizada (TC): considerado um dos exames mais 

importantes em casos de acidente vascular encefálico. Esse exame pode fornecer 

ao médico a informação se o caso é de natureza isquêmica ou hemorrágica, além de 

apontar o local onde se encontram coágulos ou hemorragias, tumores e outros. Para 

que este exame forneça dados mais precisos e para melhor visualização, pode ser 

solicitado que seja utilizado contraste10; 

iii. Ressonância magnética: este exame é utilizado para detectar áreas do tecido 

nervoso que tenham sido lesadas ou danificadas pela hemorragia ou pela isquemia. 

O uso do contraste é indicado, pois seu uso tem a finalidade da formação de um 

mapa do fluxo sanguíneo nas artérias cerebrais, promovendo imagens que 

possibilitam a localização dos pontos onde ocorrem as obstruções arteriais. Neste 

                                                           
10 São compostos que contém iodo em sua composição e que tem a finalidade de aumentar o 
contraste entre estruturas anatômicas que, em condições normais, não seriam visíveis em 
determinado exame. O contraste tem papel no aumento da visibilidade das superfícies dos órgãos ou 
tecidos analisados, promovendo meios para identificação da presença e extensão de lesões e 
doenças na região examinada (SANTOS et al., 2009). 
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caso, o exame recebe o nome de angiografia por ressonância magnética ou 

venografia por ressonância magnética. Para a realização deste exame, o indivíduo é 

submetido à inserção de um cateter através de uma abertura na virilha, sendo este 

conduzido através dos vasos até alcançar a artéria carótida ou vertebral. Neste 

momento, o responsável efetua a injeção do contraste para que a imagem formada 

ilustre com detalhes as artérias do pescoço e do cérebro; 

iv. Ultrassonografia carotídea: este exame tem como finalidade a identificação 

dos locais onde ocorrem depósitos de acúmulo de lipídios, também denominados 

placas ateroscleróticas. Com a ultrassonografia carotídea ainda é possível verificar o 

estado do fluxo sanguíneo arterial basal, a partir da formação de imagens 

detalhadas do interior das artérias carótidas do pescoço; 

 

6.3 Trombólise 

 

Há casos em que o AVE é causado por um coágulo que bloqueia o fluxo 

sanguíneo de um vaso, e o tratamento pode ser feito com a administração de 

medicamentos que promovam a dissolução do coágulo, com o objetivo de 

reestabelecer o fluxo sanguíneo da região afetada antes que ocorram danos 

irreversíveis no tecido afetado, conforme dissertam Wardlaw et al. (2014). 

O medicamento utilizado na maioria dos casos é denominado Alteplase. 

Trata-se de um fármaco que tem ação ativadora do plasminogênio tecidual 

recombinante. A ação deste medicamento resulta no processo denominado 

trombólise, ou seja, a dissolução do coágulo presente nos vasos. 

Hacke et al. (2008) realizaram um extenso estudo sobre o uso do Alteplase 

nos casos de acidente vascular encefálico isquêmico e, para melhor efeito no quadro 

dos pacientes acometidos pelo AVE, a administração do medicamento deve ser feita 

em até três horas após o início do quadro, porém caso a avaliação do médico seja 

positiva, o mesmo pode ser administrado em até quatro horas. Contudo, o efeito 

esperado pela administração do Alteplase é inversamente proporcional ao momento 

em que se iniciaram os sintomas do AVE até o momento do primeiro atendimento 

médico. Isso significa que quanto maior o intervalo de tempo entre o início do quadro 

e o atendimento médico, menos efetivo será o medicamento e, consequentemente, 

menor a chance de que a trombólise seja realizada com sucesso. 
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Os dados apresentados por Hacke et al. (2008) demonstram, ainda, uma 

randomização de outros estudos sobre os efeitos do Alteplase e conclui-se que a 

maior eficácia do tratamento se dá quando este for iniciado nas três primeiras horas 

após o aparecimento dos sintomas, porém admitindo uma janela temporal favorável 

que compreende de três a quatro horas e meia, após o início dos sintomas. O 

referido autor também participou de estudos onde o medicamento foi utilizado até 

seis horas após o início do quadro, porém a eficácia do trombolítico não foi 

verificada (HACKE et al., 1995) 

Apesar dos benefícios da utilização do Alteplase na trombólise, estima-se que 

apenas 2% dos casos sejam tratados com este medicamento e a provável causa 

para isto é a janela de tempo entre o acometimento do paciente e o início do 

atendimento médico. Além disso, o seu uso traz o risco de que a ação do 

medicamento possa provocar sangramento no cérebro. Esta ocorrência se dá em 

uma taxa de um para vinte e cinco casos e apresenta fatalidade em uma taxa de um 

para quarenta indivíduos. 

Ainda, a Stroke Association disponibiliza uma lista de situações e quadros 

clínicos que inviabilizam o tratamento do paciente com este método. A trombólise 

não pode ser utilizada para o tratamento de todos os pacientes acometidos pelo 

AVE. Durante o atendimento, a equipe médica deve realizar um levantamento prévio 

de uma série de quesitos antes da administração do medicamento. Estima-se que 

apenas 12% dos casos atendidos sejam eleitos aptos para o início do tratamento 

com trombolíticos. Dentre os critérios de inelegibilidade, estão: 

i. Apresentar sangramento no cérebro; 

ii. Não possuir informações sobre o momento do início dos sintomas; 

iii. Chegar ao centro de atendimento após um longo lapso de tempo; 

iv. Ser portador de doença ou distúrbio que prejudique a coagulação ou promova 

sangramentos; 

v. Realizou-se cirurgia extensa recente; 

vi. Se o paciente apresentou casos de traumatismo craniano ou AVE nos últimos 

três meses; 

vii. Se o paciente faz uso de substâncias que não são compatíveis com o 

Alteplase. 

viii.  
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6.4 Trombectomia 

 

Também conhecida como trombectomia mecânica endovascular, esta técnica 

consiste na remoção física do coágulo que causou a interrupção do fluxo sanguíneo. 

Smith et al. (2008) relatam que o grau de danos neurológicos está diretamente 

relacionado à recanalização do fluxo sanguíneo em tempo hábil, ou seja, se os 

ativadores de plasminogênio não apresentarem eficácia na dissolução do coágulo, 

técnicas de desobstrução endovascular devem ser realizadas. Casos de obstrução 

ocorridos na artéria cerebral média apresentam melhor resposta ao tratamento com 

trombolíticos, porém os casos ocorridos na artéria basilar ou terminações carotídeas 

não tiveram sucesso considerável e, desta forma, a trombectomia é sugerida. 

De acordo com os dados fornecidos pela Stroke Association, após os exames 

visando a localização do coágulo, o paciente é submetido a um procedimento em 

que um dispositivo é inserido em uma artéria, e o local mais comum escolhido é a 

virilha. Esse dispositivo é conduzido até a região em que se encontra o coágulo, liga-

se a este e remove-o lentamente, restabelecendo, desta forma, o fluxo sanguíneo da 

região. Como citado anteriormente, este método é indicado e mais eficaz quando o 

coágulo se encontra em uma grande artéria, como a artéria cerebral média. 

Assim como na trombólise, este procedimento deve ser executado dentro de 

poucas horas após o início dos sintomas do AVE, porém a sua janela de tempo é 

consideravelmente maior, podendo admitir o início do procedimento em até oito 

horas após o aparecimento dos sintomas. No entanto, como ocorre na trombólise, 

em muitos casos o tratamento adequado deixa de ser utilizado, pois o tempo levado 

para que o paciente seja submetido a trombectomia é demasiado elevado, não 

permitindo que a técnica seja realizada, já que os danos neurológicos já se 

encontram estabelecidos. 

 

6.5 Outros tratamentos 

 

Exceto em casos de acidente vascular encefálico hemorrágico, e quando não 

há a possibilidade de efetuar um procedimento médico a fim de retirar o coágulo, 

grande parte dos médicos direciona o tratamento para a administração de 

medicamentos antiplaquetários considerados alternativos, como o clopidogrel e as 

aspirinas, a fim de prevenir a formação de novos coágulos, evitando assim a 
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interrupção do fluxo sanguíneo em outras regiões do cérebro. Dados da Anvisa 

(2016) mostram que a administração de clopidogrel reduziu significativamente as 

chances de óbito com desfecho combinado ao acidente vascular encefálico. 

Desta forma, espera-se que a ação antiplaquetária do medicamento torne o 

sangue mais fluido, ou seja, menos espesso, reduzindo de forma considerável a 

possibilidade da formação de novos coágulos e evitando outros AVEs no paciente já 

acometido. Vale ressaltar que a farmacodinâmica do clopidogrel tem como função 

inibir a agregação plaquetária e o efeito se inicia a partir do primeiro dia de 

administração, aumentando gradativamente até o terceiro ao sétimo dia, com 

inibição média de 40% a 60%. Contudo, a descontinuação do tratamento faz com 

que a agregação plaquetária e o tempo de sangramento retornem aos valores 

basais, o que torna esse medicamento uma das indicações para a prevenção de 

eventos aterotrombóticos futuros para aqueles que apresentaram quadro de 

acidente vascular encefálico recente (ANVISA, 2016). 

 

7 OS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À PREVENÇÃO DOS ACIDENTES 

VASCULARES ENCEFÁLICOS 

 

A aterosclerose é a causa mais comum das doenças que levam ao 

estreitamento de artérias, ou seja, da estenose arterial (TAI; FLORIO, 2005) que, 

posteriormente, pode evoluir à total oclusão do vaso. A aterosclerose pode ser 

definida como uma doença de caráter crônico e inflamatório, e que pode se 

manifestar em múltiplos locais do leito arterial, segundo dados apresentados por 

Rosa e Portal (2010). 

Campos e Pereira Filho (2004) discorrem acerca do papel da estenose em 

casos onde a artéria carótida é acometida por tal situação. A estenose provoca, 

diretamente, a hipoperfusão sanguínea, porém esta não é a causa direta dos 

acidentes vasculares cerebrais. O principal mecanismo responsável pelos acidentes 

vasculares neste contexto trata-se do processo de embolização11 de uma placa 

aterosclerótica, ou da oclusão da artéria carótida (GOLLEDGE et al., 2000), porém a 

causa por hipoperfusão não é totalmente descartada. 

                                                           
11 A embolização é o processo no qual ocorre a oclusão de um ramo ou de um vaso sanguíneo 
(GÓES-JUNIOR et al., 2016). 
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No levantamento realizado por Henrique et al. (2014), existem dois 

procedimentos altamente empregados que tem a finalidade de reestabelecer o fluxo 

sanguíneo basal no vaso que apresente estreitamento do diâmetro luminal causado 

pela presença de placas ateroscleróticas. 

 

7.1 Angioplastia e aplicação do stent 

 

A angioplastia é realizada através de uma punção da artéria femoral, a qual é 

direcionada até a região onde ocorre o estreitamento do lúmen arterial. 

O procedimento detalhado por Tinoco et al. (2006) consiste na introdução de 

um fio rígido, um balão e por uma malha expansível de material plástico ou metálico 

(figura 05). Ao alcançar o local do estreitamento luminal, a malha é ajustada e o 

pequeno balão é inflado de modo a exercer pressão física sobre as placas e sobre o 

vaso, aumentando o seu diâmetro. Para que a forma seja mantida, a malha rígida se 

encontra em volta do balão e, quando este se expande, a malha toma o seu formato, 

não permitindo que a artéria volte ao tamanho que se encontrava antes do 

procedimento, auxiliando diretamente na normalização do fluxo sanguíneo daquela 

região. O procedimento é finalizado com a realização de uma angiografia carotídea e 

cerebral, a fim de constatar os efeitos da aplicação do stent. 

 

 

Figura 06 – Procedimento de angioplastia com implantação do stent (LIVINGSTON; LYNM, 2012). 
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Esta técnica pode apresentar algumas complicações diretamente ligadas a 

outros casos de acidente vascular encefálico, contudo são consideradas incomuns 

(HENRIQUE et al., 2014). Tais complicações incluem formação de coágulo na região 

da artéria que fora submetida ao procedimento, e o desprendimento de partículas da 

placa aterosclerótica, que podem vir a causar outras obstruções em pontos distintos 

da artéria.  

 

7.2 Endarterectomia carotídea 

 

Tinoco et al. (2006) forneceram informações quanto ao protocolo para 

realização da endarterectomia. Este procedimento consiste na incisão no pescoço 

do paciente, mais especificamente na porção medial do músculo 

esternocleidomastóideo, de modo a ter acesso às artérias que apresentam a 

formação de placas ateroscleróticas. Na sequência, o cirurgião realiza um 

procedimento de arteriotomia longitudinal, de modo a ter acesso ao local em que se 

encontra a placa. A partir deste momento, é realizada a endarterectomia 

propriamente dita, onde ocorre a remoção das camadas íntima e média, 

permanecendo apenas a região adventícia. Neste ponto, as suturas que se seguem 

são realizadas de forma convencional. 

A endarterectomia carotídea apresenta benefício considerável para pacientes 

que possuem quadro de estenose com 70% ou mais de área de oclusão, sendo que 

quanto menor o grau de estreitamento, menos benéfico se torna o procedimento 

(ROTHWELL et al., 2004). 

 

8 OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS RELACIONADOS À PREVENÇÃO DOS 

ACIDENTES VASCULARES ENCEFÁLICOS HEMORRÁGICOS 

 

Para a prevenção dos casos de acidentes vasculares encefálicos de natureza 

hemorrágica adota-se o reparo dos vasos sanguíneos que, de certa forma, estejam 

suscetíveis à ruptura. Todos estes procedimentos são realizados por meios 

cirúrgicos, com a finalidade de reparar tais anormalidades. Além de reduzir as 

chances de ocorrer o rompimento propriamente dito dos vasos, esse procedimento 

também pode ser recomendado em casos de presença de aneurismas ou de 

malformações venosas. 
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8.1 Clipping cirúrgico 

 

Também conhecida pelo nome de clipagem ou ligadura, este procedimento se 

trata de uma intervenção cirúrgica que utiliza um pequeno dispositivo em forma de 

pinça ou grampo (figura 06). Esse dispositivo é inserido na base do aneurisma, 

também denominada comumente como pescoço, isolando-o do fluxo sanguíneo 

arterial, o que impede que o sangue circule para dentro no aneurisma (PEREIRA 

FILHO, 2010). O clipping previne o aumento do tamanho do aneurisma, bem como o 

seu rompimento e, consequentemente, o extravasamento de sangue no local. 

Relatos de Bernardo et al. (2010) afirmam que o paciente está sujeito a 

vantagens e a riscos nas cirurgias precoces e tardias. 

Nas cirurgias precoces a vantagem se encontra na administração adequada 

de medicamentos para regulação da pressão arterial, porém apresentam risco 

operatório excessivo, como chances do tecido cerebral local tornar-se friável. Marsh 

et al. (2013) discorrem que a gravidade da lesão causada pelo AVE pode acarretar 

na quebra da barreira hematoencefálica12, promovendo o aumento das chances 

daquele tecido tornar-se friável. Ainda no mesmo estudo, os autores discutem a 

friabilidade do tecido da região afetada pode ter papel em futuros casos de 

sangramento na região. Ainda na cirurgia precoce, há risco elevado de ocorrência de 

isquemia na segunda semana após o procedimento. 

A cirurgia tardia, por sua vez, apresenta desvantagem com relação ao risco 

de ocorrência de re-sangramento, bem como a limitação da medicação anti-

hipertensiva, que pode levar a casos de vasoespasmos cerebrais. 

 

Figura 07 – Esquema de tratamento com clipping cirúrgico (Mayo Clinic, 2018) 

                                                           
12 A barreira hematoencefálica (BHE) é uma barreira de difusão com alta permeabilidade seletiva. A 
BHE impede que componentes neurotóxicos presentes no sangue entrem em contato com o tecido 
encefálico (BALLABH et al., 2004) 
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8.2 Embolização endovascular com microbobinas 

 

Este procedimento tem a finalidade de introduzir pequenas bobinas 

enoveladas no interior do aneurisma, segundo informações apresentadas por 

Pereira Filho et al. (2010). As microbobinas tem como material de produção a platina 

e, no momento da inserção, são utilizadas consecutivamente peças de diversos 

comprimentos até que o espaço aneurismático se encontre totalmente preenchido 

pelas bobinas, o que acarretará em uma redução significativa do volume de sangue 

que circula em seu interior (figura 07). Este procedimento apresenta uma vantagem 

importante, pois permite que o paciente seja tratado sem que haja intervenção 

cirúrgica intracraniana (FRAZER et al., 2007). 

 

 

Figura 08 – Esquema de tratamento com embolização endovascular com microbobinas (Mayo Clinic, 

2018) 

 

8.3 Remoção cirúrgica de malformação arterial e arteriovenosa 

 

As malformações arteriais e arteriovenosas estão incluídas em um grupo 

maior de anomalias vasculares denominadas malformações vasculares. No estudo 

realizado por Gontijo et al. (2004) com relação às malformações vasculares, as 

malformações arteriais e arteriovenosas são caracterizadas pelo alto fluxo 

sanguíneo local.  Dentro da categoria das malformações arteriais é possível 

encontrar os aneurismas, a atresia (ausência ou estreitamento anormal de uma 

passagem ou abertura no organismo), a ectasia (dilatação ou distensão de um órgão 

com estrutura tubular), e a coarctação (estreitamento de um grande vaso 

sanguíneo). Já nas malformações arteriovenosas são encontradas fístulas, estas 

dotadas de um epicentro denominado ninho. 
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As fístulas fornecem informações importantes quando relacionadas aos 

acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos, já que o seu ninho é formado por 

artérias que alimentam veias, aumentando o seu volume. Desta forma, a progressão 

da malformação arteriovenosa tem efeito direto nas veias de drenagem, favorecendo 

a ocorrência de episódios de hemorragia, já que a região venosa tende a se 

apresentar altamente distendida. 

O procedimento cirúrgico é utilizado apenas em regiões onde as artérias se 

encontram mais superficiais, de modo a reduzir os riscos de comprometer a irrigação 

e, consequentemente, a função cerebral. 

 

9 O ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO E O CONSUMO DE 

ÁLCOOL 

 

Para a classificação de acidente vascular encefálico hemorrágico foi 

verificada a associação entre o consumo excessivo de álcool e a maior propensão a 

sofrer desse quadro (ISO et al., 2004). O consumo do álcool apresenta um efeito 

prejudicial sobre o AVE, sendo verificado que a dose-resposta para AVE 

hemorrágico é praticamente linear, ou seja, quanto maior o consumo, maior as 

chances de sofrer um acidente vascular encefálico desse tipo (TAYLOR, 2006), e a 

maior prevalência é que este ocorra na região intraparenquimatosa do cérebro. 

ISO et al. (2004) relatam que o consumo do álcool traz outras respostas 

orgânicas que também estão relacionadas à maior incidência de AVE, tais como 

aumento da pressão arterial, maior propensão a diabetes do tipo 2, tendência a 

aumento de peso, e fibrilação atrial. 

Para tal associação, ISO et al. (2004) relatam que o consumo crônico de 

álcool está relacionado a um aumento de cerca de 64% de chance de sofrer 

acidente vascular encefálico hemorrágico. Comparando estes dados com as 

chances de pessoas que não ingerem álcool sofrerem AVE, os usuários crônicos 

têm que a probabilidade duas vezes maior de sofrer um evento hemorrágico do que 

aqueles que não ingerem álcool. 

O risco permaneceu significativamente aumentado mesmo nos pacientes que 

passaram por tratamentos de controle da pressão arterial. Por outro lado, alguns 

casos apresentaram atenuação da relação com a quantidade reduzida de consumo 

de álcool. Isso sugere que há outras causas envolvidas entre o AVE hemorrágico e o 
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consumo de álcool, além da hipertensão arterial, porém esta é considerada o 

mediador primário no aumento do risco. 

Outro fator importante é que o consumo crônico de álcool pode trazer efeitos 

anticoagulantes sistêmicos no indivíduo, o que pode favorecer o aumento das 

chances de acometimento por um AVE hemorrágico (RÍOS et al., 2012). 

A relação entre a taxa de consumo de álcool, o número de casos de eventos 

hemorrágicos e o avanço da idade apresentou correlação positiva, o que resulta na 

idade como fator agravante para o acometimento. 

Além da hipertensão, os grupos que tinham o consumo de álcool superior a 

187,5 mililitros por semana, apresentaram outros fatores de risco como agregação 

plaquetária reduzida, e fibrinólise aumentada por meio da secreção aumentada de 

ativadores de plasminogênio de células endoteliais (ISO et al., 2004). 

 

10 A ASSOCIAÇÃO ENTRE OS ACIDENTES VASCULARES ENCEFÁLICOS E 

USO DE ANTIDEPRESSIVOS 

 

O aumento da procura e do uso de medicamentos antidepressivos aumentou 

consideravelmente nas duas últimas décadas, devido aos efeitos minimizadores nas 

sensações de ansiedade e depressão, principalmente, que acarretam o sofrimento, 

invalidez e prejuízos econômicos nos pacientes. Três quartos das prescrições de 

antidepressivos são feitas por médicos que não são psiquiatras, o que remete à 

maior incidência de efeitos adversos que, mesmo considerados incomuns, 

apresentam parcela importante na saúde pública (SMOLLER, 2011). 

Com base nos estudos realizados por Wu et al. (2011) foi constatado que o 

risco de AVE em mulheres tratadas com inibidores seletivos de recaptação de 

serotonina aumentou em 45% comparado ao grupo que não havia sido tratado com 

esse tratamento médico. A relação, ainda, duplicou o risco do AVE ocorrido ser 

caracterizado como hemorrágico ou fatal. 

Para tal análise, foi necessário considerar que usuários de antidepressivos 

possuem características que não estão presentes nos não-usuários, como quadros 

de depressão, que podem elevar o risco de acometimento de doenças 

cardiovasculares ou cerebrovasculares (WU et al., 2011). 

Assim, Wu et al. (2011) analisaram casos de pacientes acometidos por AVE 

que iniciaram tratamentos com antidepressivos de uma a quatro semanas antes do 
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AVE. Aqueles que receberam a prescrição duas semanas antes do AVE tiveram o 

risco aumentado em 48% em comparação ao grupo que havia iniciado o tratamento 

duas semanas antes do comparado ao grupo anterior. Além disso, o risco foi 

agravado quando o uso de antidepressivos se deu pela primeira vez no primeiro 

grupo, o que reforça a ideia de que há relação entre o uso de antidepressivos e 

AVE, gerando maior atenção à saúde pública, já que o uso indiscriminado de tais 

medicamentos pode acarretar em efeitos adversos graves à população.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por tratar-se de uma das doenças mais frequentes nos centros médicos, o 

acidente vascular encefálico tem grande importância clínica, principalmente em 

estudos que buscam compreender os fatores que influenciam o aparecimento deste 

quadro, pesquisas de métodos e exames para prevenção, bem como estudo de 

fármacos que auxiliem na recuperação do paciente acometido. 

O AVE apresenta classificações que possuem características muito 

semelhantes entre si, o que exige conhecimento da equipe de atendimento para 

realização do diagnóstico adequado. Sabe-se ainda que determinadas artérias têm 

maior propensão a se romper, nos casos de AVE hemorrágico, o que pode auxiliar 

no seu diagnóstico. Além disso, existem técnicas e procedimentos para tratar os 

indivíduos acometidos por esta doença. 

Por fim, existem estudos relacionados ao aumento do risco de AVE e 

consumo de substâncias, como etanol. Tais substâncias resultam em alterações no 

organismo que podem aumentar as chances de sofrer um AVE. 
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