ACIDENTE
VASCULAR
ENCEFÁLICO

Neurologia

• ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
Acidente vascular encefálico (AVE) é um termo que engloba diferentes condições que levam a danos ao encéfalo devido a anormalidades do suprimento
sanguíneo. Pode ser uma condição crônica, mas, na maioria das vezes, ocorre
agudamente.
São divididos em isquêmicos ou hemorrágicos, sendo o isquêmico responsável
por aproximadamente 80% dos casos. O AVC hemorrágico pode ser dividido
em hemorragia com topografia intraparenquimatosa (HIP) ou subaracnóidea
(HSA).

• ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA
1) Acidente vascular cerebral isquêmico
A isquemia é a falta de suprimento sanguíneo, privando o tecido de oxigênio.
Com isso, os neurônios entram em falência elétrica (penumbra), e podem evoluir para dano irreversível (infarto). A penumbra é uma área que está recebendo
um fluxo sanguíneo reduzido, mas temporariamente suficiente para manter a
viabilidade celular, por isso, é uma região funcionalmente comprometida, mas
ainda estruturalmente viável. As medidas terapêuticas na fase aguda do AVC
isquêmico visam salvar essa área ainda viável. Já no infarto, há alterações estruturais e funcionais irreversíveis devido à isquemia.
Os mecanismos possíveis de AVE isquêmico consistem em:
1.1. Mecanismo embólico
Aqui há oclusão vascular devido a deslocamento de subtâncias de um ponto
proximal da circulação. Pode acontecer por miocardiopatias, valvopatias, embolia secundária a placas em vasos ou arritmias (principalmente a fibrilação atrial)

1.2. Trombose de grandes vasos
Relacionada à doença aterosclerótica. Ocorre principalmente em indivíduos
com fatores de risco, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia e
tabagismo. Pode gerar isquemia por oclusão local ou embolia por deslocamentos de pedaços da placa à distância.
1.3. Trombose de pequenas artérias
Pequenos infartos cerebrais causados por oclusão de artérias perfurantes. É
mais comum em pacientes hipertensos e diabéticos. A cavitação resultante do
infarto é chamada de lacuna.
1.4. Hipoperfusão
Os mecanismos acima podem causar uma isquemia focal, mas é importante
lembrar também que o AVE pode ser resultado de um processo de isquemia
global, como pacientes após parada cardíaca com reanimação prolongada, pacientes com arritmias, ou com hipotensão arterial prolongada. Nesse caso, há
hipoperfusão generalizada do sistema nervoso central, que predomina nas zonas de watershed (áreas de fronteiras entre as distribuições de artérias cerebrais). Pode haver ainda a lesão hipoxêmica difusa, causada, por exemplo, por
anemias graves ou altas altitudes, que podem provocar diminuição da oxigenação cerebral.
1.5. Outros mecanismos
Arterites, estados hipercoaguláveis (trombofilias), dissecções arteriais cervicais,
infartos secundários a tromboses de seios venosos ou veias cerebrais, e outras.
2) Hemorragia intraparenquimatosa
É um sangramento diretamente na substância cerebral. É causada mais comumente relacionado a hipertensão arterial, que pode levar a aneurismas de

“Charcot-Bouchard”, resultantes de lipo-hialinose, necrose fibrinoide e dilatações miliares em pequenas artérias, principalmente da cápsula interna, tálamo,
base da ponte e cerebelo. Sua ruptura leva à hemorragia intraparenquimatosa,
com formação de edema em torno da lesão, coágulo e consequente compressão dos tecidos adjacentes. Pode romper para o interior dos ventrículos cerebrais, causando dilatação ventricular. Se mais próxima ao córtex, mais chance
de aflorar ao espaço subaracnóideo. Também pode ser causada por aneurismas
saculares e micóticos rotos, malformações vasculares, distúrbios da coagulação, sangramento de tumores cerebrais, arterites, drogas ou angiopatia amiloide (normalmente localização lobar, e em idosos acima de 70 anos).
3) Hemorragia subaracnóidea
Ocorre quando há sangramento direto no espaço subaracnóideo (que está localizado entre a pia-máter e a aracnoide). A principal causa é a ruptura de
aneurismas intracranianos. Também pode ser decorrente de malformações arteriovenosas e de trauma.

• ACHADOS CLÍNICOS
Devemos suspeitar de um AVE quando o paciente apresenta déficits neurológicos de instalação rápida numa distribuição que corresponda a território vascular arterial ou venoso.
As manifestações clínicas dependem da área cerebral acometida, e podem ser,
por exemplo, hemiparesia, hemiplegia, paralisia facial central, disartria, apraxia,
afasia, diplopia e outros. É muito importante perguntar ao paciente e/ou acompanhantes sobre o tempo de evolução do quadro, para tomar decisões relacionadas ao diagnóstico e tratamento. Quando não é possível determinar quando
foi o início do quadro, devemos considerar como sendo a partir do último momento em que o doente foi visto em condições normais.
É importante investigar sobre estado de hidratação, oxigenação, frequência,
ritmo e ausculta cardíaca e frequência respiratória. O nível de consciência também tem que ser avaliado e reavaliado periodicamente. Se muito diminuído,

pode sugerir além de hemorragias, infartos hemisféricos extensos ou de tronco
encefálico, sinalizando a necessidade de medidas de suporte mais agressivas
(como intubação orotraqueal visando proteger vias aéreas).
Perguntar se o paciente é hipertenso, diabético, dislipidêmico, cardiopata, tabagista, se faz uso de anticoncepcional oral ou uso de drogas como cocaína e
anfetaminas. Investigar sobre a ocorrência recente de outro AVE, trauma craniano ou cirurgias, sangramentos, doenças hepáticas e renais, uso de anticoagulantes e neoplasias.
Os pacientes devem ser monitorizados, com avaliação contínua da pressão arterial, já que essa pode variar de forma rápida e espontânea. Evitar tratamentos
anti-hipertensivos desnecessários e até danosos em casos de AVC isquêmico,
e realizar controle pressórico mais agressivo em casos de AVC hemorrágico.
Realizar exame de fundo de olho, pois pode auxiliar em quadros hemorrágicos,
como a presença de hemorragia sub-hialóidea em casos de HSA. Em perda
visual monocular por isquemia, devido à doença aterosclerótica carotídea, pode
ser visto palidez retiniana. Nos AVEs embólicos, podemos ver também placas
de Hollenhorst. Para ajudar no diagnóstico de estenoses arteriais, geralmente
associadas a doença aterosclerótica, pode-se palpar pulsos carotídeos, temporais e periféricos, e procurar por sopros.
1) Clínica no acidente vascular cerebral isquêmico
Nos quadros de trombose in situ o déficit pode ir aumentando com o passar do
tempo, e o quadro costuma evoluir de forma progressiva, com a instalação dos
déficits neurológicos até 1 a 2 dias, sendo comum também a ocorrência de
AITs (Ataques Isquêmicos Transitórios) prévios em territórios vasculares correspondentes à placa ocluida.
No AVE lacunar (obstrução de pequenas artérias perfurantes por um trombo ou
hipo-hialinose), temos AITs ocorrendo menos comumente, e os déficits surgin-

do em forma de síndromes lacunares clássicas (hemiparesia puramente motora,
disartria-mão desajeitada etc.).
A isquemia por hipóxia global pode causar uma lesão cerebral difusa, com um
conjunto de sequelas cognitivas (encefalopatia hipóxico-isquêmica). O padrão
de paresia bibraquial proximal (síndrome do homem no barril) pode ser sugestivo desse tipo de mecanismo.
Já nas causas embólicas, a instalação do quadro costuma ser abrupta, com o
déficit máximo se instalando logo, e por terem normalmente localizações mais
corticais, presença de crises epilépticas no momento ou após o evento podem
sugerir mais esse tipo de mecanismo
1.1. Acometimento da artéria cerebral média (origina ramos para toda superfície lateral do cérebro, com exceção do lobo occipital e uma estreita faixa inferior
no lobo temporal e porção medial do lobo frontal. Irrigam profundamente o putâmen, a cabeça do caudado, a parte externa do globo pálido, as porções internas do tálamo e o braço posterior da cápsula interna). Manifestações de territórios da artéria cerebral média direita são hemiparesia esquerda, paralisia facial
central esquerda, hemi-hipostesia esquerda e heminegligência esquerda. No
caso de artéria cerebral média esquerda sendo acometida, poderemos ver hemiparesia direita, paralisia facial central direita, hemi-hipostesia direita, afasia e
síndrome de Gerstmann.
1.2. Acometimento da artéria cerebral anterior (seus ramos estendem-se desde
o lobo frontal até o sulco parietoccipital, irrigando ainda uma estreita faixa cortical na face convexa do hemisfério cerebral, junto da linha mediana): Paresia
e/ou hipostesia de membro inferior contralateral, rebaixamento do nível de
consciência (principalmente se bilateral), e incontinência urinária.
1.3. Acometimento da artéria cerebral posterior (irriga a face medial do lobo
occipital, a parte caudal do lobo parietal, a face inferior do lobo temporal e o
esplênio do corpo caloso): Haverá hemianopsia homônima contralateral, e hemi-hipostesia contralateral.

1.4. Acometimento da artéria carótida interna (dá origem à artéria oftálmica,
que supre o olho, artéria comunicante posterior e coroideia anterior, artéria cerebral média e cerebral anterior): Paciente apresentará os mesmos déficits encontrados para a artéria cerebral média e artéria cerebral anterior, e amaurose
do olho ipsilateral.
1.5. Acometimento de artérias do sistema vertebrobasilar (os ramos das artérias vertebrais irrigam a porção lateral do bulbo e as porções posteriores e inferiores do cerebelo. Ao nível do sulco bulbopontino, as artérias vertebrais se
unem para formar a artéria basilar, que origina artérias cerebelares inferiores
anteriores - irrigam a porção anterior da face inferior do cerebelo, artérias cerebelares superiores - irrigam o mesencéfalo e face superior do cerebelo, artérias
do labirinto - irrigam orelha interna, ramos circunferenciais curtos e médios,
para nutrição da ponte, e termina nas artérias cerebrais posteriores E e D): Haverá vertigem, alteração dos nervos cranianos (exceto nervo óptico e nervo olfatório), hemiparesia e/ou hemi-hipostesia contralateral, paralisia facial central
contralateral, e ataxia cerebelar. Quando há acometimento da circulação posterior, haverá mais tonteira, vertigem, diplopia, rebaixamento do nível de consciência, cegueira bilateral, nistagmos, sinais alternados (nervos cranianos de um
lado com um sinal de via longa do outro).
2) Clínica na hemorragia intraparenquimatosa (HIP)
Na HIP há início abrupto, mas normalmente com piora gradual e progressiva
pela expansão do hematoma. Geralmente há cefaleia, náuseas, vômitos, pressão arterial elevada, aumento da pressão intracraniana, cursando com herniação cerebral e redução do nível de consciência. Normalmente a cefaleia e a hipertensão intracraniana só vêm depois do surgimento dos sinais focais relacionados a localização, pois o hematoma começa pequeno e vai se expandindo.
Também pode cursar com crises convulsivas, principalmente se hemorragia
lobar.
3) Clínica da hemorragia subaracnóidea (HSA)

Na HSA o quadro é mais instantâneo, gerando cefaleia súbita, intensa e holocraniana. Geralmente há rebaixamento do nível de consciência. Também pode
haver náuseas, vômitos, tonturas, sinais de irritação meníngea, déficits motores,
sensitivos, distúrbios de linguagem, crises convulsivas, alteração dos pares cranianos, e distúrbios autonômicos (como bradicardia, taquicardia, alterações no
ECG e na pressão arterial, sudorese profusa, hipertermia e alterações no ritmo
respiratório).

• EXAMES COMPLEMENTARES
Na fase aguda, o objetivo é diagnosticar AVE e excluir hemorragia, por isso solicitamos a tomografia computadorizada (TC) para não perder tempo para
trombólise. Mas o melhor exame de imagem é a ressonância magnética (RM),
observando restrição à difusão.
No AVC isquêmico a tomografia evidencia região hipodensa, e também sinais
indiretos (como diminuição dos sulcos, diferenciação da substância branca/cinzenta), sinal da cerebral media hiperdensa), mas pode ser negativa inicialmente.
Após o diagnóstico, também é importante investigar qual foi o mecanismo do
AVE, então pediremos exames para avaliar os vasos, como angioTC, angioRM,
ou Doppler de carótidas e vertebrais para estudar grandes vasos. Além disso,
pediremos ecocardiograma transtorácio para avaliar o coração, eletrocardiograma e Holter para avaliar possíveis arritmias, e RM pode sugerir o mecanismo
padrão de infarto (por exemplo: infartos corticais em cunha sugerem mecanismo embólico, infartos pequenos profundos sugerem AVE lacunar).
Também é preciso solicitar exames gerais, como hemograma, glicemia, ureia,
creatinina, sódio, potássio, exames de coagulação, radiografia de tórax, e pode
ser necessário realizar outros exames de acordo com a condição clínica do paciente, que deve ser avaliada individualmente (por exemplo: em pacientes jovens, investigaremos hipercoagulabilidade).

Já na HIP há imagem hiperatenuante, geralmente com limites bem definidos,
localização e eventuais complicações estruturais (como acometimento ventricular, hidrocefalia, edema cerebral, desvios hemisféricos e herniação). Também
pode evidenciar com o contraste malformações arteriovenosas, aneurismas e
tumores.
Na HSA há imagem hiperatenuante, que ocupa as cisternas e os sulcos cerebrais. A quantidade de sangue no espaço subaracnóideo determina a densidade do líquor.
Líquido cefalorraquidiano (LCR)
A indicação de avaliação do LCR é em casos de tomografia de crânio normal e
suspeita clínica de hemorragia subaracnóidea. Encontra-se hemorrágico e com
pressão de abertura aumentada (refletindo a hipertensão intracraniana), com
xantocromia após a centrifugação. Geralmente há aumento de proteínas e hemácias, e glicose normal. O número de leucócitos pode aumentar devido à intensa resposta inflamatória.

• DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Crises epilépticas gerando déficits neurológicos no período pós-ictal; alterações
metabólicas, como hipoglicemia, hiperglicemia, hiponatremia, hipóxia, encefalopatia hepática; infecções sistêmicas, principalmente em idosos; neoplasias e
infecções do sistema nervoso central. Nos idosos, lembrar ainda da possibilidade de hematoma subdural crônico, mesmo na ausência de história de trauma.

• TRATAMENTO
Tem como objetivo o tratamento agudo, com estratégias de reperfusão, e a
profilaxia, visando prevenir um novo evento.

1) Atendimento inicial
Priorizar o atendimento desse doente, já que o atraso na realização das medidas necessárias pode prejudicar o seu prognóstico. Como medidas gerais é importante a hipertensão arterial sistêmica permissiva, e o principal exame a ser
feito (e às vezes o único necessário antes da trombólise) é a glicemia. Além disso, realizar suporte clínico (ventilação, hidratação, correção de distúrbios metabólicos, correção de hipernatremia), exames laboratoriais, prevenção e tratamento de complicações neurológicas, como edema e convulsões, e/ou complicações não neurológicas, como aspiração, pneumonia, trombose venosa profunda.
2) Tratamento da pressão arterial (PA)
Devido a uma reação endócrina, na fase aguda pós AVC isquêmico geralmente
há elevação da PA, com aumento dos níveis séricos de cortisol, ACTH e catecolaminas. Isso contribui para a manutenção da pressão de perfusão cerebral
(PPC), evitando danos mais nocivos à zona de penumbra. Recomenda-se então
que, nos casos de AVE isquêmico, em pacientes que são possíveis candidatos a
terapia trombolítica, a PA seja tratada se pressão sistólica acima de 185 mmHg
e/ou diastólica acima de 110 mmHg, e nos pacientes não candidatos à trombólise, se pressão sistólica acima de 220 mmHg e/ou pressão diastólica acima de
120 mmHg, e em casos de emergência hipertensiva (como infarto agudo do
miocárdio, insuficiência cardíaca, doença renal, dissecção aórtica).
3) Tratamento trombolítico intravenoso
Para esse tratamento, o tempo clássico de evolução do quadro teria que ser de
até 4,5 horas. Mas novos estudos vêm mostrando que para pacientes com
tempo de início incerto dos sintomas (como os pacientes que acordam com sintomas de AVE – wake-up stroke), a trombólise pode ser útil se administrada
usando outros critérios, como critérios de imagem, então no futuro teremos
mudanças. É feito com rt-PA, e não se deve administrar anticoagulantes nem
antiagregantes durante as primeiras 24 horas após a trombólise.

3.1. Critérios de inclusão para trombólise intravenosa: Idade acima de 18 anos,
diagnóstico clínico de AVC isquêmico, déficit neurológico significativo, evolução
menor que 4,5 horas antes do início da infusão do trombolítico, TC de crânio
sem evidências de hemorragia.
3.2. Critérios de exclusão para trombólise intravenosa (relativos de acordo com
avaliação do neurologista): Anticoagulação oral e tempo de protrombina maior
que 15 segundos (INR maior que 1,7); história ou sinais de hepatopatia e atividade de protrombina menor que 50%; uso de heparina nas últimas 48 horas e
tempo de tromboplastina parcial prolongado; plaquetas menor que 100
mil/mm³; clínica sugestiva de hemorragia subaracnóidea (mesmo com TC de
crânio normal); nos últimos 3 meses cirurgia em sistema nervoso central, grave
traumatismo cranioencefálico, ou AVC isquêmico; punção arterial recente (7
dias em sítio não compressível), punção liquórica recente (7 dias), persistência
de pressão arterial sistólica maior que 180 mmHg ou diastólica maior que 105
mmHg, ou necessidade continuada de medidas agressivas para sua redução;
melhora rápida dos sinais neurológicos; discretos sinais neurológicos isolados;
história prévia de hemorragia intracraniana; conhecida malformação vascular,
aneurisma ou neoplasia do SNC; sangramento interno ativo (exceto menstruação); sangramento urinário ou gastrointestinal (nos últimos 21 dias); cirurgia de
grande porte nos últimos 14 dias; infarto agudo do miocárdio nos últimos 3
meses; pericardite pós IAM; glicemia capilar menor que 50 mg/dL ou maior que
400 mg/dL; crises convulsivas no início do AVC isquêmico.
4) Trombectomia mecânica
É feita por meio de dispositivo capaz de remover o trombo (preferencialmente
stent retriever). Pode apresentar benefício se realizada em até 24 horas do déficit neurológico. Assim como para a trombólise, a PA do paciente deve estar
previamente menor ou igual a 185x110 mmHg, e ser mantida menor ou igual a
180x105 mmHg.

5) Tratamento da hemorragia intraparenquimatosa
Geralmente é tratamento de suporte. Os mesmos cuidados devem ser tomados
quanto à pressão arterial no AVC isquêmico (mas em doentes hipertensos prévios, a PAM - pressão arterial média - deve ser mantida abaixo de 130 mmHG).
A PPC (em doentes com monitorização de pressão intracraniana) deve ser
mantida acima de 70 mmHg. Após drenagem cirúrgica, a PAM deve ser de até
110 mmHg. Realizar medidas terapêuticas se hipertensão intracraniana (PIC
maior ou igual a 20 mmHg por mais de 5 minutos). As principais medidas são:
Uso de manitol, hiperventilação, sedação e/ou bloqueio neuromuscular, corticoesteroides, e ainda o tratamento cirúrgico. Anticonvulsivantes devem ser
usados com doentes que apresentaram convulsões.
6) Tratamento de hemorragia subaracnóidea
Consta de suporte clínico, tratamento das complicações neurológicas (ressangramento, vasoespasmo, hidrocefalia e convulsões), e tratamento do aneurisma
roto propriamente dito (que pode ser cirúrgico ou endovascular).

• PROFILAXIA SECUNDÁRIA
1) Antiagregantes plaquetários
Uso de aspirina nas primeiras 48 horas, ou de clopidogrel caso o paciente seja
alérgico à aspirina.
2) Anticoagulantes
Ao contrário da aspirina, não há benefício no seu uso rotineiro na fase aguda do
AVC isquêmico. Pode ser recomendado em doentes com episódios isquêmicos
transitórios de repetição, dependendo do mecanismo, mas principalmente se
for de origem cardioembólica (no caso de embolias secundárias a placas, prefere-se o uso de antiagregantes); para trombose de artéria basilar; AVE isquêmico em progressão e dissecção arterial cervical (extracraniana – mas isso ainda é
debatível).

3) Estatinas
Recomenda-se que seja feito uso de estatinas de alta intensidade, independentemente dos níveis de LDL-colesterol.

• COMPLICAÇÕES
1) Ressangramento
Alto índice de mortalidade, é mais frequente nas primeiras 24 horas após o
evento. Sua prevenção é baseada em medidas gerais (como repouso, uso de
ansiolíticos, analgesia e laxantes), tratamento da pressão arterial muito elevada,
e tratamento do aneurisma roto.
2) Vasoespasmo
Pode causar sequelas neurológicas, e acontece principalmente entre o 4º e 14º
dias após o evento. Sua prevenção inclui hipertensão arterial induzida, hipervolemia e hemodiluição. Determina piora da cefaleia e rebaixamento do nível de
consciência.
3) Hidrocefalia
Pode ocorrer na fase aguda, subaguda ou tardia. Está relacionada à quantidade
de sangue no espaço subaracnóideo e à dificuldade de reabsorção do líquor.
Corticoides podem ser usados na tentativa de prevenção, pois diminuem a inflamação. Podem necessitar de derivação ventricular em casos mais graves.
4) Convulsões
Geralmente ocorrem nas primeiras 24 horas.

• REABILITAÇÃO
É recomendado que a reabilitação aconteça o mais precocemente possível, e de
forma integral. Como as estratégias não dependerão do mecanismo do evento,
mas sim do tipo de déficit apresentado, as medidas já podem ser iniciadas assim que o paciente sofre o insulto.
O tratamento médico imediato, associado à reabilitação adequada, pode minimizar as incapacidades, evitar sequelas e proporcionar ao indivíduo o retorno o
mais breve possível às suas atividades e participação na comunidade.

