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Angioplastia com stenting intracraniano 
Uma nova solução terapêutica para eventos isquémicos cerebrais?   
 

Nuno Miguel Liça Lopes Pinto1 
Orientador: Professor Doutor Manuel Laranjeira1 

1 – Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar – Universidade do Porto 
 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a terceira causa de morte e a principal causa de 
incapacidade nos Estados Unidos da América, Europa e Ásia. Em Portugal a sua prevalência e 
mortalidade são as mais elevadas da Europa Ocidental. A estenose intracraniana é, 
provavelmente, a principal causa de AVC. 

A farmacoterapia médica em doentes com estenose intracraniana não apresenta 
eficácia aceitável, e os avanços da terapia endovascular coronária juntamente com a 
experiência crescente dos neurorradiologistas e dos neurocirurgiões possibilitaram o 
surgimento da abordagem endovascular da circulação intracraniana, inicialmente com 
angioplastia por balão e posteriormente com stenting. 

O presente artigo faz uma revisão bibliográfica dos dados mais relevantes publicados 
na literatura internacional e a análise critica sobre o impacto terapêutico que a angioplastia 
com stenting intracraniano poderá ter no futuro. 

A revascularização endovascular electiva por angioplastia, com ou sem stenting, para 
tratamento secundário de eventos isquémicos, em doentes com estenose intracraniana 
sintomática, é uma opção terapêutica válida e recomendada pelas principais autoridades da 
subespecialidade. Actualmente, não é realizada em Portugal. 

 
Palavras-chave: angioplastia, stent, AVC, estenose, estenose intracraniana, stenting intracraniano 

 

Introdução 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a terceira causa de 
morte mais frequente e a principal causa de incapacidade nos 
Estados Unidos da América (EUA), Europa e Ásia1, 2. 

A estenose aterosclerótica das artérias intracranianas 
major (carótida interna intracraniana, cerebral média, vertebral 
e basilar) é provavelmente a causa mais comum de AVC’s a 
nível mundial3. A aterosclerose intracraniana é responsável 
por 30% a 50% dos AVC’s na Ásia4, e 8% a 10% nos EUA5. 

Portugal foi o país da Europa Ocidental com a taxa de 
mortalidade por AVC’s mais elevada entre 1985 e 19946, e o 
AVC constitui a principal causa de morte (20%)7. O subtipo 
mais frequente de AVC em Portugal é o isquémico (76%), 
seguido pela hemorragia intracerebral primária (16%)8. 

Um stent pode ser definido como sendo uma malha 
metálica expansível, ou um tubo oco perfurado que é 
introduzido numa cavidade oca do corpo para o manter aberto. 
Desta forma, stenting designa a utilização de dispositivos 
mecânicos de forma ultrapassar reduções de diâmetro em 
ductos humanos. Uma descrição desta técnica deve começar 
com uma menção à angioplastia por balão, que foi 
desenvolvida por Andreas Gruentzig em Zurique e foi 
ganhando gradualmente aceitação à medida que vários estudos 

provaram a sua eficácia e, em muitos casos, superioridade, 
comparativamente à cirurgia em vários sistemas de órgãos9. 

A angioplastia continua a não gerar consenso absoluto 
relativamente à sua eficácia a longo prazo devido a uma 
complicação tardia, a restenose, que tem sido amplamente 
referida nas circulações coronárias, renais e periféricas10. Este 
facto levou ao desenvolvimento de stents. O primeiro a ser 
utilizado em larga escala no sistema vascular foi o stent 
montado por balão Palmaz-Schatz (Johnson & Johnson)11. 
Actualmente há mais de 15 fabricantes, nos EUA e na Europa, 
destes dispositivos. 

Embora sem nunca ter sido feita uma comparação formal 
entre as taxas de patência a longo prazo do stenting e da 
angioplastia, em termos globais, considera-se que os 
resultados clínicos do stenting são superiores aos da 
angioplastia,  particularmente na circulação coronária12,13. 

O conhecimento acumulado da utilização desta técnica na 
circulação coronária, e a crescente experiência dos 
neurorradiologistas e neurocirurgiões permitiu a adaptação da 
angioplastia e do stenting à circulação intracraniana. 

A presente revisão bibliográfica tem o objectivo compilar 
os dados mais relevantes publicados na literatura internacional 
e fazer uma análise critica sobre o impacto terapêutico que a 
angioplastia com stenting intracraniano poderá ter no futuro. 



Método 
Foi realizada uma pesquisa electrónica na base de dados 

Entrez PubMed NIH. As palavras-chave combinadas 
utilizadas foram intracranial stenting, cerebral, internal 
carotid, basilar, vertebrobasilar, angioplasty, stent. As 
referências mais relevantes dos artigos de revisão mais 
recentes foram pesquisadas manualmente, e também foi 
realizada pesquisa manual nas principais revistas da 
especialidade: Stroke, Cerebrovascular Disease, Radiology, 
American Journal of Neuroradiology, Circulation, Journal of 
Vascular Surgery, Neurosurgery e Journal of Neurosurgery. 
Sempre que alguma citação tenha sido considerada relevante, 
o artigo original foi consultado. 

 
 

Considerações técnicas 
Os stents podem ser expandidos por balão ou expansíveis 

(com memória). Além disso, os stents expansíveis podem ser 
colocados directamente ou após angioplastia por balão. 

Cada técnica possui vantagens e desvantagens. Por 
exemplo, os stents expansíveis são mais fáceis de colocar e 
apresentam baixo risco de lesão vascular. No entanto, têm 
pouca força radial comparativamente aos stents expandidos 
por balão, que apresentam alto risco de lesão vascular devido 
ao estiramento excessivo dos vasos e são mais difíceis de 
colocar pois são menos flexíveis. A angioplastia por balão 
apresenta o risco de retracção elástica e dissecção de vasos14. 

Quanto à composição, os stents podem ser construídos de 
metal inerte, ou podem ser biologicamente activos. Os stents 
metálicos podem ser constituídos por aço inoxidável ou por 
ligas complexas, como a de níquel-titânio (nitinol) que é 
utilizada na maioria dos stents expansíveis e em alguns stents 
expandidos por balão. Os stents biologicamente activos, 
desenvolvidos para inibir a hiperplasia da neoíntima, podem 
ser revestidos ou de eluição de fármacos. Os stents com 
revestimento passivo são feitos de dietilestilbestrol (DES), que 
inibe a matriz germinativa no interior e no exterior do stent, 
actuando em conjunto com a heparina para inibir a trombose. 
Os stents de eluição de fármacos são revestidos por um 
polímero que permite a libertação das moléculas activas. 
Podem ser utilizados anti-inflamatórios (dexametasona e 
metilpredisolona), anti-proliferativos (angiopectina, 
actinomycina, paclitaxel e sirolimus), inibidores da migração 
(batismastat) e promotores da regeneração (estradial, via 
activação do factor de crescimento vascular). Os agentes mais 
utilizados são os agentes imunossupressores sirolimus, que é 
um macrólido utilizado para prevenir a rejeição de órgão em 
transplantes renais (liga-se a um receptor que inibe uma 
enzima reguladora da proliferação celular do músculo liso) e o 
paclitaxel, um derivado do teixo (Taxus baccata), que inibe o 
ciclo celular e é utilizado no tratamento do cancro da mama, 
ovário e pulmão15.  
 
 

LIMITAÇÕES TÉCNICAS 
Há várias limitações técnicas inerentes à utilização de 

stents. A trombose no interior do stent é uma complicação 
grave que pode ocorrer mesmo com terapia anti-agregante, 
que só por si aumenta o grau de morbilidade. Depois da 
colocação, o stent pode interferir com a expansão luminal 
tardia que acompanha as fases finais da  remodelação  
vascular16. Ocorre frequentemente erro na selecção do stent, 
resultando em lúmens de dimensões inferiores após a 
colocação. A colocação do stent pode provocar oclusão 
permanente de ramos emergentes (jailing). Considerados um 
avanço na prevenção da restenose tardia, os stents de eluição 
continuam associados a trombose subaguda e tardia, exigindo 
terapia anti-agregante durante pelo menos 12 meses. Como 
agravante, o polímero de revestimento pode desencadear 
irritação vascular, disfunção endotelial, hipersensibilidade do 
vaso e inflamação crónica em volta do stent17. Os stents 
metálicos causam artefactos em exames de imagem como a 
tomografia axial computadorizada (TAC), angiografia por 
TAC (AngioTAC), ressonância magnética (RM) e angiografia 
por RM (AngioRM). 
 

INVESTIGAÇÃO DE NOVOS BIOMATERIAIS 
Estão a tentar desenvolver-se stents bioabsorvíveis como 

forma de preservar o vaso recuperado com a estrutura original, 
permitindo a recuperação da vasoreactividade e outras 
propriedades intrínsecas após a absorção. Em estudo 
encontram-se polímeros como o ácido poly-L-láctico e o ácido 
poliglicóico para construção de stents expansíveis e 
expandidos por balão18,19.  

 
TRATAMENTO MÉDICO PERIOPERATÓRIO 
É realizada farmacoterapia perioperatória e crónica em 

doentes sujeitos a stenting intracraniano. A maioria dos 
algoritmos baseia-se no ácido acetilssalicílico (AAS) ou 
clopidogrel, utilizados em monoterapia ou em combinação, 
embora outros possam também ser utilizados (heparina, 
varfarina, ticlopidina, inibidores da glicoproteina IIb/IIIa). 

Na revascularização coronária, a dupla anti-agregação 
com AAS e clopidogrel é considerado o tratamento padrão20. 
Esta abordagem foi extrapolada para a circulação 
intracraniana onde taxas mais elevadas de restenose foram 
identificadas. Devido à importância da inibição da função 
plaquetária na prevenção da trombose e restenose pós-
stenting, esta foi estudada, e foram identificados doentes cujo 
benefício causado pela utilização deste agentes é reduzida, 
sendo classificados como “resistentes”. Num estudo realizado 
a doentes submetidos a técnicas endovasculares na circulação 
intracraniana21, foi identificada uma taxa baixa de resistência 
ao AAS (4%), mas uma elevada taxa de doentes resistentes ao 
clopidogrel (52%), independente da dose. 

 
 
 



Doença aterosclerótica intracraniana 
A doença aterosclerótica no território vascular 

intracraniano é reconhecida como um factor de risco grave 
para AVC’s3. Nos EUA, Europa e Ásia, o AVC representa um 
problema de saúde pública importante, assumindo-se como a 
principal causa de limitação e a terceira causa de 
mortalidade1,2. Aproximadamente 10% dos doentes que se 
apresentam com manifestações clínicas cerebrovasculares têm 
estenoses intracranianas22,23,5. Foi também demonstrada a 
associação entre eventos isquémicos em territórios corticais 
distais a estenoses intracranianas24,25. 

O primeiro estudo sobre varfarina-AAS do National 
Institute of Health (NIH) em doentes com estenoses 
intracranianas concluiu que a taxa anual atribuível de AVC’s 
no território cortical dependente é de pelo menos 11%26. A 
American Heart Association estima que todos os anos 50.000 
a 60.000 AVC’s podem ser atribuídos à doença aterosclerótica 
intracraniana. Esta apresenta-se com taxas mais elevadas em 
determinados subgrupos da população como os afro-
americanos, asio-americanos e hispânicos22,23,5. Um estudo 
identificou a prevalência em homens como sendo o dobro da 
prevalência em mulheres (29% e 14%, respectivamente)22. 

Os factores de risco para desenvolver doença 
aterosclerótica intracraniana são os mesmos que para a doença 
aterosclerótica em geral: hipertensão, hipercolesterolémia, 
tabagismo e diabetes mellitus, bem como hereditariedade e 
raça22,23,5,25,26,27. Um estudo de rastreio realizado em asiáticos, 
com eco-Doppler, em doentes com pelo menos um factor de 
risco (hipertensão, diabetes e/ou hipercolesterolémia) 
identificou uma prevalência de estenose da cerebral média, 
assintomática, de 7.2% para 1 factor e 29.6% para doentes 
idosos com os 3 factores de risco28.  

A estenose arterial pode causar AVC por vários 
mecanismos: 1) insuficiência hemodinâmica; 2) oclusão de 
ramos emergentes; 3) tromboembolismo distal à estenose; 4) 
trombose da placa aterosclerótica causada por hemorragia 
intra-placa, trombose ou ruptura27,29,30,31. 

 
TERAPIA FARMACOLÓGICA 
A eficácia de farmacoterapia em prevenir AVC’s em 

doentes com estenoses intracranianas não está comprovada. 
Realizaram-se 2 estudos que tentaram avaliar a eficácia da 
varfarina contra o AAS (Warfin versus Aspirin for 
Symptomatic Intracranial Disease – WASID). O primeiro 
WASID foi retrospectivo e multicêntrico, e incluiu 151 
doentes com estenoses angiograficamente documentadas (50-
99%), permitiu confirmar a história natural da doença, sem 
que fosse no entanto possível garantir uma recomendação 
entre os dois fármacos, e nem que os dois alterassem 
significativamente esta história natural32,33. Seguiu-se um 
segundo WASID34, patrocinado pelo NIH, prospectivo, 
randomizado, duplamente-cego e multicêntrico em que foram 
seguidos 569 doentes durante uma média de 1.8 anos. 
Ocorreram AVC’s isquémicos no território dependente da 

estenose arterial em 12% dos doentes que receberam AAS e 
em 11% dos que receberam varfarina (sem diferença 
estatística). No entanto houve uma taxa superior de 
hemorragia major (8.3% vs. 3.2%) e morte (9.7% vs. 4.3%) no 
grupo tratado com varfarina. Foram observadas altas taxas de 
AVC isquémico, hemorrágico ou morte por causa vascular em 
ambos os grupos (varfarina 21.8% vs. AAS 22.1%). A 
recomendação apontada pelo WASID foi a de que o AAS 
deve ser utilizado em detrimento da varfarina em doentes com 
estenose intracraniana arterial, pois o risco de hemorragia foi 
inaceitavelmente alto neste grupo. No entanto, nem ao AAS 
nem à varfarina foram reconhecidos efeitos protectores 
significativos. Deste estudo, o maior realizado até então em 
doentes com estenoses intracranianas, saiu reforçada a ideia de 
que esta condição é um marcador agressivo de mau 
prognóstico para o AVC. Posteriormente, uma outra análise25 
aos dados obtidos neste estudo identificou como factor de pior 
prognóstico um grau de estenose entre 70%-99% contra 50-
69% (com Hazard Ratio (HR)=2.03 e p=0.0025), ilustrado no 
Gráfico 1. A taxa de AVC’s no primeiro ano no caso do 
primeiro evento ter sido um AIT é de 3% para estenoses entre 
50-69% e de 14% para estenoses entre 70-99%. Caso o 
primeiro evento tenha sido um AVC, a probabilidade de novo 
AVC em um ano passa para 8% e 23%, respectivamente. Esta 
análise aos dados do WASID demonstrou também um maior 
risco de novo evento isquémico no território da artéria 
estenosada para os doentes que iniciaram tratamento mais 
cedo, a <17 dias do evento primário (HR=1.69 e p=0.028) e 
para os doentes do sexo feminino (HR=1.59; p=0.051). 

Cerca de 52% dos doentes com estenose intracraniana em 
que a terapia médica falha (anti-agregante, com varfarina ou 
com heparina) sofrem eventos isquémicos recorrentes35. 

A taxa de recorrência aos 2 anos de eventos isquémicos no 
território dependente da artéria estenosada é de 38%, 
independentemente da terapia médica (13% de AVC’s e 25% 
de AIT’s)36. 

For the present analysis, the end point of interest was ischemic
stroke in the territory of the symptomatic intracranial stenosis.
Ischemic stroke was defined as a new focal neurological deficit of
sudden onset that lasted !24 hours and was not caused by hemor-
rhage on brain imaging. Ischemic stroke was considered to be
definitely in the same territory of the symptomatic artery when the
neurological signs correlated with a new infarct on CT or MRI in an
area of the brain supplied by that artery. Ischemic stroke was
considered probably in the territory of the symptomatic artery when
the neurological signs were localized to an area of the brain supplied
by that artery but there was no new infarct on brain imaging.
Ischemic stroke was considered in an indeterminate territory when
the neurological signs could localize to 2 or more distinct vascular
territories and there was no new infarct on brain imaging. Ischemic
stroke could likewise be classified as probably not or definitely not
in the territory of the symptomatic artery. For the purpose of the
present analysis, ischemic strokes that were definitely or probably in
the territory of the stenotic artery were considered in the territory.

The local investigator classified the location of the end-point
ischemic stroke. In addition, the locations of all ischemic strokes
were independently determined by a central investigator (MIC) at the
end of the study. In cases in which there was disagreement, a second
central investigator (BJS) independently determined the location,
and the classification made by 2 of the 3 investigators was used.

Statistical Methods
The original power analysis to address the main hypothesis pertinent
to this study (in the best medical therapy group, patients with 70% to
99% stenosis would have a significantly higher rate of ischemic

stroke in the territory of the stenotic artery than patients with 50% to
69% stenosis) assumed a sample size of 403 patients followed up for
an average of 2.5 years. Assuming a 60:40 ratio in patients with
moderate versus severe stenosis, the power was 94% to detect a
difference in rates similar to that observed in the retrospective
WASID pilot study,8 18% with severe stenosis versus 6% with
moderate stenosis over 3 years. In addition, we calculated that there
was 80% power to detect hazard ratios (HRs) between 2.0 and 2.3 for
other risk factors (eg, anterior versus posterior circulation stenosis).

WASID was halted after 569 patients had been enrolled and
followed up for an average of 1.8 years. Because no difference was
discerned between the 2 treatment arms, all patients were included in
the present analysis. We determined the power of the study with 569
patients to detect HRs of !2 using the method of Lachin and
Foulkes15 for the log-rank test. Among all 569 patients, the proba-
bility of ischemic stroke in the territory of the stenotic artery at 2
years was 0.14. To estimate the detectable differences between
groups of patients, we determined the proportions with an event by
2 years in each of 2 groups that would yield an overall proportion of
0.14 when 1 proportion was twice the other proportion and when the
sample size varied with 33%, 50%, or 67% of the 569 patients in the
group with the smaller proportion. The smaller proportion at 2 years
was translated to a hazard rate, and the power to detect a hazard rate
twice as large was determined for the 3 sets of sample sizes. With a
type I error of 0.05, the power was 0.76, 0.86, and 0.88 when the
sample size in the group with the smaller hazard rate was 33%, 50%,
and 67% of the 569 patients, respectively. Thus, the study had
adequate power to detect HRs of !2 when the sample size of the
smaller of 2 groups was at least 190.

Univariate analyses to assess the effect of each baseline factor
were done with Cox proportional hazards regression. A series of
nested multivariable Cox proportional hazards models were consid-
ered. The primary model was based on the 5 hypothesized contrib-
utors to the risk of stroke in the territory of the symptomatic artery:
type of qualifying event (stroke versus TIA), location of vessel
(anterior versus posterior circulation), percent stenosis, treatment
with antithrombotic medications at the time of the qualifying event,
and time from qualifying event to enrollment. A second model
incorporated these 5 variables and was also adjusted for age, gender,
and race. Additional variables were considered for inclusion in a
third exploratory multivariable model if they were associated with
stroke in the territory in univariate analysis at the P!0.05 level.

Product-limit estimate of the cumulative probability of an ische-
mic stroke in the territory of the stenotic artery vs years after
randomization, according to percent stenosis (!70% stenosis
shown as solid line, !70% stenosis as dashed line); log-rank
test P!0.0010.

TABLE 2. Univariate Associations of Baseline Characteristics
With Stroke in the Territory of the Symptomatic Stenotic Artery

Characteristic HR (95% CI) P

Age (!64 vs !64 y) 0.72 (0.46–1.14) 0.16

Gender (female vs male) 1.57 (1.01–2.46) 0.047

Race (other vs white) 1.23 (0.78–1.92) 0.37

Height ("67 vs "67 in) 0.87 (0.55–1.37) 0.54

Weight ("180 vs "180 lbs) 1.05 (0.67–1.65) 0.84

Body mass index (!25 vs !25 kg/m2) 1.82 (0.96–3.45) 0.068

Drinks alcohol (yes vs no) 0.91 (0.57–1.43) 0.67

Ever smoked (yes vs no) 0.88 (0.56–1.40) 0.59

Activity level (sedentary vs other) 0.93 (0.56–1.57) 0.79

History of ischemic stroke (yes vs no) 0.87 (0.50–1.51) 0.62

History of TIA (yes vs no) 0.80 (0.46–1.39) 0.43

History of coronary artery disease (yes vs no) 1.05 (0.64–1.74) 0.85

History of hypertension (yes vs no) 1.08 (0.58–2.00) 0.81

History of diabetes (yes vs no) 1.58 (1.01–2.47) 0.045

History of lipid disease (yes vs no) 0.90 (0.55–1.46) 0.66

NIH Stroke Scale score ("1 vs "1) 2.13 (1.36–3.35) 0.001

Qualifying event (stroke vs TIA) 1.42 (0.88–2.28) 0.15

Symptomatic vessel (posterior vs anterior)* 0.97 (0.61–1.53) 0.89

Percent stenosis (!70% vs !70%) 2.11 (1.34–3.31) 0.0013

On antithrombotic medication at qualifying
event (yes vs no)

0.89 (0.57–1.39) 0.61

Time from qualifying event to enrollment
("17 vs "17 days)

1.80 (1.14–2.86) 0.012

Treatment assignment (aspirin vs warfarin) 1.26 (0.81–1.97) 0.31

Numerical thresholds were defined as the median of the study population.
*Symptomatic vessels were defined as either anterior (middle cerebral artery

and intracranial internal carotid artery) or posterior (intracranial vertebral artery
and basilar artery).
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Gráfico 1. Probabilidade cumulativa de AVC isquémico no 
território dependente da estenose em doentes com estenose 
entre 50-69% ou >70%.25 



Recentemente, uma análise multi-variada aos resultados 
do estudo WASID que comparou o risco de sofrer AIT ou 
AVC recorrente, em todos os territórios ou no território 
dependente da estenose, em doentes estando a realizar 
antiagregação (ON) ou não estando a realizar antiagregação 
(OFF) à data do evento primário, com correcção para os 
diferentes factores de risco, não identificou diferenças 
significativas no risco de sofrer novo evento entre os dois 
grupos, permitindo abandonar o conceito de que doentes que 
sofram um evento isquémico estando em antiagregação 
(doentes que “falham” a terapia) estão em maior risco de 
sofrer um evento secundário37. 

Actualmente não existem dados que suportem a utilização 
de outros agentes anti-agregantes, incluindo clopidogrel, 
dipyridamole de libertação-prolongada com aspirina de baixa 
dose, e ticlopidina, na prevenção primária ou secundária de 
AVC’s em doentes com estenose intracraniana. 
 

 

Evolução da Abordagem Cirúrgica da 

Doença Aterosclerótica Intracraniana 
 

ESTUDOS DE ANGIOPLASTIA INTRACRANIANA 
Ao mesmo tempo que se tomava conhecimento da 

ineficácia da farmacoterapia aumentava a experiência com a 
abordagem endovascular intracraniana. O primeiro registo de 
angioplastia por balão neste território é atribuído a Sundt38 que 
tratou uma estenose sintomática da basilar. No entanto,  a 
elevada taxa de complicações inicial (ruptura vascular e 
oclusão aguda provocadas por dissecção da íntima, trombose e 
retracção elástica) não facilitaram a expansão rápida desta 
técnica. 

Terada et al.39 relataram uma série de 12 doentes com 
doença arterial sintomática severa no território intracraniano 
da vertebral (n=7) e da basilar (n=5) com uma taxa de AVC 
major ou morte periprocedimento de 17% e uma taxa total de 
complicações de 33% (2 tromboembólicas e 2 dissecções 
arteriais). A restauração luminal média foi de 84% para 44% 
após a angioplastia. 

Hacein-Bey et al.40 relataram uma série de 20 doentes com 
estenose intracraniana sintomática em que, após critérios de 
exclusão, 12 realizaram angioplastia com 100% de sucesso 
técnico e 0% de complicações. Durante o follow-up (média de 
1 ano) 16% destes tiveram eventos recorrentes, contra 37% 
dos restantes 8 que continuaram a realizar terapia médica. 

Marks et al.41 relataram uma série de 23 doentes, com a 
particularidade do follow-up ser o maior até à data (média de 
35.4 meses). Registaram 91% de sucesso técnico. A taxa de 
eventos anual em território cortical dependente da estenose foi 
de 3.2%. 

Connors et al.42 relataram a sua experiência e as alterações 
que foram introduzindo na técnica durante 9 anos de 
experienciam em que trataram 50 doentes. Inicialmente o 
balão de angioplastia utilizado tinha o mesmo calibre que o 

vaso intervencionado, e a insuflação era realizada rapidamente 
(15-30s). As taxas de melhoria clínica eram de 88%, no 
entanto ocorria dissecção (sem consequências) em 50% dos 
doentes e registava-se uma taxa de estenose residual >50% em 
38%. Seguiu-se uma fase em que o calibre do balão de 
angioplastia utilizado era ligeiramente superior ao vaso 
intervencionado (até 0.25mm), sendo a velocidade e duração 
da insuflação rápidas. Registou-se uma taxa de dissecção de 
75%, com 50% de complicações, das quais 8% resultaram em 
oclusão total e morte. Os resultados finais foram considerados 
clinicamente aceitáveis em 83% dos doentes. Finalmente, os 
autores fizeram uma alteração na técnica que a tornou padrão, 
e que consiste em utilizar balões de angioplastia de calibre 
inferior ao vaso, com uma velocidade de insuflação muito 
lenta, podendo durar alguns minutos. Esta alteração diminuiu 
a taxa de dissecção para 14%, com apenas 4% de 
complicações, sem oclusões nem mortes registadas. Estenose 
residual >50% ocorreu em apenas 16%, sem registos de 
estenose >70%. Restenose tardia ocorreu em 9%, tratados com 
sucesso com nova angioplastia. Esta alteração na técnica 
permitiu atingir bons resultados em 98% dos doentes 
intervencionados, com apenas 1 morte por perfuração de vaso 
pelo fio-guia. A utilização de balão de calibre inferior ao vaso 
em conjunto com insuflação muito lenta resultou em menor 
agressão da íntima, menor formação de trombos e menor taxa 
de oclusão aguda, e embora fossem atingidos, por vezes, 
resultados angiográficos sub-óptimos, os resultados clínicos 
pretendidos eram possíveis com maior segurança. 

 

ESTUDOS DE STENTING INTRACRANIANO 
O primeiro registo da utilização de um stent na circulação 

intracraniana é atribuído a Higashida43 que, em 1997, utilizou 
um Palmaz-Schatz para tratar, não uma estenose, mas sim um 
aneurisma vertebro-basilar fusiforme de base larga. 

Seguiram-se case reports ou séries curtas que relataram 
sucesso técnico na aplicação desta técnica para tratar estenoses 
intracranianas. Horowitz et al.44, em 1999, relataram uma série 
de 3 doentes com sucesso técnico na reconstrução luminal da 
basilar (2 estenoses e 1 oclusão total). Gomez et al.45 
relataram, em 1999, uma série de 12 doentes com estenose da 
basilar com sucesso técnico e uma restauração luminal média  
de 71.4% para 10.3%, com 2 complicações periprocedimento, 
incluindo uma paralisia transitória do 6º e 7º pares cranianos. 
Apenas 1 doente teve recorrência dos sintomas, por estenose 
da basilar proximalmente ao stent, tendo sido resolvido com 
angioplastia. O mesmo autor voltou a publicar um ano mais 
tarde um case report de uma estenose na cerebral média com 
sucesso técnico46. Seguiram-se outros relatos de utilização de 
stenting para tratar estenoses intracranianas sintomáticas com 
sucesso 47, 48, inclusivamente alguns casos refractários à 
angioplastia por balão49. 

Em 2004 foi publicada por Jiang et al.50 a maior série até 
então de doentes com estenose sintomática da cerebral média 
tratados com stenting. Obtiveram sucesso técnico em 97.6% 
dos doentes. Estes classificaram as lesões por nível de 



dificuldade técnico esperado para acesso vascular. As lesões 
tipo I (n=17) tinham tortuosidade média a moderada com 
acesso simples, as tipo II (n=18) tortuosidade elevada ou 
parede arterial irregular, e as tipo III (n=7) tortuosidade 
excessiva. Obtiveram sucesso técnico de 100% nas lesões tipo 
I e II, e 85% de sucesso nas lesões tipo III. A mortalidade foi 
de 0% das primeiras, e de 25% na última. 38 dos 40 restantes 
tiveram um follow-up clínico (média de 10 meses) sem 
recorrência de sintomatologia.  Apenas 8 tiveram seguimento 
angiográfico, dos quais 1 apresentou restenose. 

Em 2009, Xu et al.51 demonstra a possibilidade de realizar 
angioplastia com stenting na cerebral posterior com sucesso e 
remissão sintomática. 

 
ENSAIOS CLÍNICOS DE STENTING INTRACRANIANO 
Com as respostas fornecidas por um acumular de 

experiência na área do stenting intracraniano, especificamente 
na questão da viabilidade técnica, surgiu a necessidade de 
respostas orientadoras. Surge a preocupação de um possível 
aumento de complicações iatrogénicas neurológicas e não 
neurológicas associadas à expansão descontrolada desta 
técnica, particularmente para a doença assintomática52, pela 
falta de suporte legítimo científico e pela falta de um processo 
organizado e claro de decisão, de protocolos padrão e de 
orientações perioperatórias. 

Vários factores, incluindo a prevalência da doença, a falta 
de uma alternativa farmacológica eficaz, a experiência 
crescente com as técnicas endovasculares e a forte pressão da 
indústria, levaram ao surgimento de ensaios clínicos, 
patrocinados por estes. 

O primeiro ensaio clínico foi o Stenting of Symptomatic 
Atherosclerotic Lesions in the Vertebral or Intracranial 
Arteries (SSYLVIA)53. Foi realizado entre 2000 e 2001, 
prospectivo, multicêntrico e patrocinado pela industria. 
Participaram 61 doentes, de idades entre 18 e 81, com uma 
única estenose sintomática (>50%) na circulação intracraniana 
(n=32) ou no território da vertebral (n=18). O doente teria que 
ter sofrido um AVC há mais de 7 dias ou um acidente 
isquémico transitório (AIT) há mais de 24h, e condições 
clínicas para realizar dupla antiagregação. Os objectivos foram 
avaliar a mortalidade ou taxa de AVC’s a 30 dias da 
intervenção e o sucesso técnico (definido como <50% de 
estenose, e cobertura apenas da extensão da lesão 
aterosclerótica). O stent utilizado foi o Neurolink (Guidant), 
montado por balão. O ensaio clínico teve uma taxa de sucesso 
técnico de 95%, com morbilidade de 6.6% e mortalidade 
periprocedimento de 0%. Restenose (>50%) aos 6 meses 
ocorreu em 32% na circulação intracraniana e 42% no 
território da vertebral; no entanto, apenas 39% dos doentes 
com restenose apresentaram recorrência da sintomatologia. 
Ocorreram AVC’s em 7.3% dos doentes nos 30 primeiros 
dias, e 6.6% dos doentes até ao 1º ano. Com base nestes 
resultados, o Neurolink obteve o estatuto de isenção de 
dispositivo humanitário (HDE) pela Food and Drug 
Administration (FDA) em 2002 para o tratamento de doentes 

sintomáticos (HDE nº. H010004). No entanto, a Guidant foi 
adquirida pela Boston Scientific e este stent nunca foi 
distribuído. 

Um outro stent desenhado a pensar na circulação 
intracraniana surgiu, o WingSpan (Boston Scientific), 
construído em nitinol e expansível, e a primeira série 
publicada realizou-se com angioplastia por balão e posterior 
stenting em 15 doentes com estenoses sintomáticas 
refractárias à terapia médica54. O grau de estenose médio de 
72% foi reduzido para 54% com a angioplastia, e para 38% 
após colocação do stent. A mortalidade ou morbilidade 
permanente foi nula nestes doentes. 

Seguiu-se um ensaio clínico prospectivo e multicêntrico 
(12 centros, internacional) com o WingSpan, patrocinado pela 
indústria, que envolveu 45 doentes com estenose !50%55, 
tendo sido possível realizar o procedimento em  em 44 dos 
doentes. Neste procedimento a angioplastia foi realizada com 
um balão de diâmetro inferior ao do lúmen (80%). O grau de 
estenose médio basal de 75±10% foi reduzido a 32±14% com 
a angioplastia, e para 28±23% após colocação do stent. A taxa 
de AVC ipsilateral e/ou morte foi de 4.5% aos 30 dias e de 
7.0% aos 6 meses. A taxa global de AVC’s  aos 6 meses foi de 
9.7% e a mortalidade global de 2.3%. Em follow-up (média de 
13 meses) registou-se mais 1 AVC ipsilateral. Curiosamente, 
24 dos 44 doentes apresentaram aumento do diâmetro luminal 
aos 6 meses em comparação com os resultados pós-
procedimento56. Este ensaio permitiu à Boston Scientific obter 
a HDE pela FDA para o WingSpan (HDE nº. H50001), com 
indicação para doentes refractários à terapia farmacológica 
com estenoses !50%. 

Outro ensaio clínico prospectivo e multicêntrico (4 
centros) com o WingSpan patrocinado pela indústria envolveu 
78 doentes com 82 estenoses intracranianas, das quais 54 eram 
!70%. Os resultados imediatos e periprocedimento 
apresentaram uma taxa de sucesso técnico de 98.9%, com 32 
lesões-alvo no território da carótida (8 petrosas, 10 
cavernosas, 11 supraclinóides e 3 terminais), 14 na vertebral, 
14 na basilar e 22 na cerebral média57. O grau de estenose 
médio basal de 75±14% foi reduzido a 44±18% com a 
angioplastia, e para 27±17% após colocação do stent. A taxa 
de complicações neurológicas imediatas major foi de 6.1%. 
Um follow-up (médio 5.9 meses, [1.5-15.5]) com objectivo de 
avaliar a taxa de restenose, definida como estenose >50% no 
interior do stent ou nos 5mm adjacentes ou redução  luminal 
absoluta >20%, foi publicado posteriormente58. A avaliação 
foi realizada predominantemente com angiografia, mas 
também foi utilizada AngioTAC e AngioRM. A taxa de 
restenose foi de 29.7%, embora assintomática em 76% destes 
doentes, tendo-se registado trombose em 5%. Foi identificado 
um Odds Ratio (OR) de 4.7 para a circulação anterior (42% vs 
13%).  

Com base nos bons resultados obtidos nos ensaios clínicos 
patrocinados pela indústria, a NIH realizou um ensaio clínico 
no grupo de doentes considerado de elevado risco pelo 



WASID, os doentes com estenoses intracranianas sintomáticas 
de 70-99%59. Foram intervencionados 129 doentes em 16 
centros, com 97% de sucesso técnico. A restauração luminal 
foi de 82% para 20%. As taxas de qualquer AVC, hemorragia 
intracerebral ou morte até aos 30 dias mais AVC ipsilateral até 
aos 6 meses foi de 14% (IC, 8.7% a 22.1%). A taxa de 
restenose >50% foi de 25% em 59 doentes. Os autores não 
descartam a possibilidade de viés de selecção na realização de 
exames de follow-up para a avaliação do grau de restenose. 
Nos centros com alto volume de intervenções, a taxa de 
qualquer complicação até aos 6 meses foi de 9.5%. 

 
STENTS BIOLOGICAMENTE ACTIVOS 
Existe pouca experiência na utilização deste tipo de stents 

na circulação intracraniana. Existe grande expectativa nestes 
dispositivos desenvolvidos para inibir a proliferação da 
neoíntima e consequente estenose arterial. A utilização destes 
dispositivos permitiu reduzir as taxas de restenose intra-stent 
de 30% para 10% na circulação coronária12. 

Abou-Chebi et al. 60 relataram uma série de 8 doentes com 
estenose sintomática (>70%) envolvendo a carótida interna 
intracraniana (n=3), a cerebral média (n=2) a basilar (n=2) e a 
vertebral (n=1). Destes, 4 receberam um stent revestido com 
sirolimus (Cypher, Cordis, Johnson & Johnson) e os outros 4 
receberam um stent revestido com paclitaxel (Taxus, Boston 
Scientific). Obteve-se 100% de sucesso técnico (1 doente teve 
embolia da artéria retiniana). Durante o follow-up os doentes 
realizaram exames de imagem aos 3, 6 e 12 meses que 
confirmaram ausência de restenoses. Outras 2 séries pequenas 
foram publicadas61,62 e embora os resultados sejam 
promissores, o pequeno volume de dados disponível não 
permite fazer considerações fundamentadas sobre esta 
alternativa terapêutica. Embora estes stents tenham 
demonstrado menores taxas de restenose, há desvantagens 
associadas. A neurotoxicidade dos fármacos, uma 
preocupação levantada aquando da possibilidade de utilizar 
estes stents na circulação intracraniana, foi excluída em 
estudos animais63. Outra particularidade destes stents, é que o 
período de endotelização é significativamente maior do que 
em stents de metal inerte, e ocorre com alguma frequência 
recuperação incompleta da íntima. Em estudos da circulação 
coronária este fenómeno foi responsabilizado por uma taxa 2x 
superior de trombose tardia64, e numa meta-análise a taxa 
desta complicação potencialmente fatal foi 4-5x superior65. 
Esta constatação alterou a indicação de dupla antiagregação 
pós-stenting de 3-6 meses para, possivelmente, o resto da vida 
dos doentes. 

 
BYPASS CIRÚRGICO 
Em 1985 o EC/IC Bypass Study Group  publicou os 

resultados de um ensaio clínico que pretendia provar os 
benefícios da abordagem cirúrgica com bypass da circulação 
extracraniana para a circulação intracraniana, de forma a 
restabelecer a irrigação cerebral66. Esta técnica foi utilizada 

pela primeira vez em 1967. O estudo prospectivo, 
multicêntrico e internacional envolveu 1377 doentes. Este 
ensaio clínico falhou para todos os subgrupos, principalmente 
para os doentes com estenose da cerebral média, revogando 
todas as expectativas colocadas nesta técnica, fazendo com 
que a sua utilização tenha diminuído. Uma análise recente67 
aos dados publicados desde então, identificou o subgrupo dos 
doentes com insuficiência hemodinâmica severa secundária a 
aterosclerose que poderá eventualmente beneficiar do bypass 
cirúrgico. Estes dados relançam o interesse nesta técnica para 
este subgrupo específico de doentes. 
 

STENTING PARA EVENTOS ISQUÉMICOS AGUDOS 
 Embora a maioria da bibliografia disponível relativa ao 
stenting intracraniano se refira à sua utilização no contexto de 
prevenção secundária electiva em doentes com estenose 
intracraniana, surgem já alguns registos de utilização de stents 
em situações agudas68, 69, 70. Embora consistam em pequenas 
séries e haja grande heterogeneidade nos protocolos utilizados, 
os resultados são promissores. Recentemente foi publicado um 
ensaio piloto em 20 doentes, First Food and Drug 
Administration-Approved Prospective Trial of Primary 
Intracranial Stenting for Acute Stroke71 que confirmou que a 
utilização destes equipamentos é segura em situações agudas e 
apresenta bons resultados, até 8h após o início dos sintomas 
em doentes com contra-indicação à utilização de tPA IV ou 
sem melhoria clínica 1h após a sua administração. 
 

 

Evidência Acumulada 
Existem estudos com tempos de follow-up suficientes para 

permitir tirar conclusões de eficácia da abordagem 
endovascular intracraniana. Marks et al.72 relataram em 2006 
uma série retrospectiva multicêntrica com 120 doentes sujeitos 
a angioplastia, cujo follow-up médio foi de 42.3 meses, em 
que a taxa anual de AVC para o território dependente da 
artéria intervencionada foi de 3.2%, e a taxa global de AVC 
foi de 4.4%, com uma também baixa taxa de complicações 
peri-procedimento (AVC ou morte de 5.8%). No entanto, estes 
autores relataram uma taxa de 40% de retracção elástica 
aguda, com um grau de estenose pós-angioplastia superior a 
50%, e uma taxa de 20% de dissecção aguda com visualização 
de lesão da íntima, sendo que no entanto com terapia médica 
agressiva e/ou re-revascularização com angioplastia ou 
stenting a maioria destes eventos não apresentou repercussões 
clínicas. Berkfeld et al.73 relataram uma série de 12 doentes 
com estenoses basilares tratados com stenting, cujo follow-up 
médio foi de 24 meses, com 0% de recorrência de sintomas ou 
de estenose arterial.  Jiang et al.74 publicaram os resultados de 
stenting com stents montados por balão em um centro de alto-
volume na China com uma taxa de complicações peri-
procedimento de 5% (203 doentes), mostrando que o sucesso 
técnico era semelhante em estenoses de alto grau (>70%) e de 
baixo grau (50-69%). 



Em Abril de 2009, Groschel et al.75 publicaram uma 
revisão sistemática dos resultados dos ensaios clínicos de 
stenting para estenose intracraniana publicados entre Janeiro 
de 1998 (após o primeiro case report por Higashida) e Abril 
de 2008. A pesquisa foi realizada na Entrez Pubmed NIH com 
base em palavras-chave relevantes por dois observadores 
independentes, e um terceiro procurou manualmente revistas 
da subspecialidade. Após leitura dos abstracts de 2916 
artigos, foram identificados como potencialmente relevantes 
para análise de resultados 86, e destes, após análise detalhada, 
foram seleccionados 31 estudos, cujos dados se encontram 
sumarizados na Tabela I.  

 

Estes reflectem uma casuística de 1134 doentes (76% 
homens, idade media 63.6 ±3.7 anos) tendo sido 
intervencionadas 1177 estenoses de alto grau (media de 78 
±7%) com elevado grau de sucesso técnico (media 96%, 
diferença inter-quartis 90% a 100%). As complicações 
periprocedimento (AVC minor ou major e morte) variaram 
entre os 0% e os 50% (esta numa série de 10 doentes 

exclusivamente no território posterior) situando-se a mediana 
em 7.7% (diferença inter-quartis 4.4% a 14.3%). Estas foram 
significativamente mais frequentes na circulação posterior do 
que na anterior (12.1% vs. 6.6%, p<0.01, OR= 1.94). O tipo 
de stent utilizado não influencia a taxa de complicações: 
ocorreram em 9.5% dos doentes tratados com stent montado 
por balão (n=906) contra 7.7% dos tratados com stent 
expansível (n=271), p=0.47. 

O follow-up destes estudos (média de 13.5 meses) foi 
também analisado, estando os detalhes sumarizados na Tabela 
II. O método utilizado para avaliar a restenose foi bastante 
heterogéneo, baseando-se em alguns numa avaliação 
imagiológica de rotina (angiografia, AngioTAC ou AngioRM) 

e noutros apenas em caso de sintomatologia. A taxa de 
restenose >50% variou entre 0 e 100% (nesse estudo apenas 1 
dos 19 doentes tratados no território posterior foram sujeitos a 
follow-up imagiológico) situando-se a mediana nos 3.9% 
(diferença inter-quartis 0 a 19.2%). Um total de 77 doentes em 
535 (14.4%) que foram seguidos em follow-up apresentaram 
restenose. Destes, 32.7% apresentaram sintomas (AIT, AVC 

Tabela I. Características dos estudos revistos por Groschel et al. 75  

1º Autor 

Estenose 
Pré-stent 

média 
(%) 

Estenose 
Pós-stent 

média 
(%) 

Sucesso 
Técnico 

(%) 

Artérias 
tratadas 

(n) 

Estenose 
Sintomática 

(%) 

Idade 
Média 
(anos) 

Homens 
(%) 

Anterior 
(n) 

AmMM 
Anterior 

(%) 
Posterior 

(n) 

AmMM 
Posterior 

(n) 
AmMM 

(%) 
Gomez 71.4 10.3 100.00 12 100.00 62.6 83.0   12 8.3 8.33 
Mori 81.0 7.0 83.33 12 90 69.4 100.0 4 0.0 6 0.0 0.00 
Levy n.d. n.d. 100.00 11 100 63.0 100.0   11 36.4 36.66 

du Mesnil de 
Rochemont 82 16 90.00 20 100 61.8 58.3 7 14.3 11 0.0 5.00 

Kim, JK 88.0 6.5 85.71 14 100 61.8 58.3 12 16.7   14.29 

SSYLVYA 69.9 n.d.  n.d. 43 100 63.6 82.0 20 0.0 23 13.0 6.98 
Boulos n.d. n.d. n.d. 13 100 65.0 n.d. 8 0.0 5 0.0 0.00 
Hatano 84.0 16.0 100.00 15 100 68.2 80.0   15 0.0 0.00 
Henkes 72.0 38.0 n.d. 15 100 64.0 66.6 6 16.7 9 0.0 6.67 

Kessler 84.0 12.0 93.75 16 100 62.0 87.5   16 25.0 25.00 

Kim, DJ 76.1 1.3 100.00 19 100 64.0 58.8   19 5.3 5.26 

Lee 67.6 0.3 94.12 17 100 59.0 75.0 16 12.5   11.76 

Lylyk 75.4 18.0 98.11 106 100 67.0 n.d. 39 n.d. 65 n.d. 5.66 

Qureshi 88.0 26.0 71.43 14 100 66.2 66.7 5 0.0 4 0.0 0.00 

Straube 76.9 3.8 88.89 9 100 60.9 50.0 5 0.0 3 0.0 0.00 

Tsumoto 67.9 2.5 n.d. 10 100 67.5 90.0 10 0.0   0.00 

Weber 92.3 2.5 n.d. 22 100 67.0 68.2   22 13.6 13.64 

Yu 79.6 n.d. 100.00 18 100 69.0 93.8   18 16.7 16.67 

Abou-Chebi 85.0 7.0 93.75 48 93 66.9 n.d. 32 12.5 16 18.8 14.58 

Gupta n.d. n.d. 89.66 29 100 61.0 n.e. 8 0.0 18 5.6 3.45 
Qureshi 68.0 14.0 85.71 21 100 57.8 66.7 10 30.0 8 0.0 14.29 
Abruzzo 80.7 22.1 100.00 10 100 68.3 80.0   10 50.0 50.00 

Bose 74.9 31.9 97.78 45 100 66.0 73.3 23 n.d. 22 n.d. 4.44 

Fiorella 82.5 27.2 98.78 82 99 63.6 57.7 54 5.6 28 10.7 7.32 

Fiorella 74.6 10.0 95.74 47 100 64.8 79.5   47 25.5 25.53 

Freitas 68.8 5.2 96.97 33 94 59.3 75.0 13 23.1 19 10.5 15.15 

Jiang n.d. n.d. 92.27 220 100 52.8 80.0 140 3.6 80 6.3 4.55 

Steinfort 67.0 8.0 100.00 13 77 60.0 100.0   13 7.7 7.69 

Kurre 85.0 20.0 100.00 14 100 63.1 71.4 6 16.7 8 12.5 14.29 

Suh 69.3 25.2 99.00 100 100 61.0 78.0 66 4.5* 34 8.8* 10.00 

Zaidat 82.0 20.0 96.90 129 90 64.0 55.0 76 n.d. 53 n.d. 9.30 
AmMM significa AVC minor, major e morte; * AVC major e morte 



ou morte). A ocorrência de restenose (sintomática ou não) foi 
inferior nos doentes tratados por stent montado por balão do 
que nos doentes tratados com stent expansível (13.8%, n=443, 
follow-up médio de 8.7 meses, contra 17.4%, n=72, follow-up 
médio de 5.4 meses, P<0.001) 

 

 
Toda a evidência acumulada até ao presente foi suficiente 

para que a American Society of Interventional and Therapeutic 
Neuroradiology, a American Society of Neuroradiology e a 
Society of Interventional Radiology publicassem um parecer 
conjunto relativamente à realização destes procedimentos 
endovasculares76. Este recomenda que deve ser considerada a 
angioplastia por balão, com ou sem stenting, para doentes com 
estenose intracraniana >50% sintomáticos. Doentes com 
estenose assintomática devem em primeira linha optimizar a 
terapia médica. As evidências são consideradas insuficientes 
para recomendar uma abordagem endovascular em doentes 
assintomáticos, mesmo com aterosclerose intracraniana 
severa. Estes devem ser aconselhados relativamente à natureza 

e gravidade da doença, devem ser monitorizados clinicamente 
para novos sintomas neurológicos, e devem ser seguidos 
imagiologicamente em intervalos de 6-12 meses por 
AngioRM ou AngioTAC inicialmente, e posteriormente por 
angiografia. No mínimo deve ser instituída farmacoterapia 
profilática, que pode incluir antiagregação e/ou uma estatina.  

 
O parecer termina reforçando a necessidade de continuar a 

avaliar e melhorar tanto a terapia farmacológica como a 
endovascular de forma a minimizar as repercussões da 
aterosclerose intracraniana.    

 
FACTORES DE RISCO QUE DETERMINAM O SUCESSO DO 

STENTING 
Da análise da Tabela I é possível concluir que existem 

diferenças marcadas nas taxas de sucesso técnico (71% a 
100%) e nas taxas de AVC minor, major ou morte (0-50%). 
Da análise da Tabela II, ignorando os protocolos de selecção 
para follow-up (periódicos a todos os doentes ou apenas a 

Tabela II. Follow-up clínico e métodos de imagem escolhidos nos estudos revistos por Groschel et al.75 

Ano 1º Autor Follow-up clínico e Método de Imagiologia Após os 30 
Dias 

Follow-up Clínico 
Médio (meses) 

Restenose 
>50% (n, %) 

Restenose Sintomática 
(AIT ou AmMM; n, %) 

2000 Gomez Prospectivo; angiografia (n=2) 5.9 1, 50% 1, 100% 
2000 Mori Prospectivo, angiografia (n=8) aos 3 meses 11 0 0 
2001 Levy Retrospectivo; angiografia (n=7) entre 3º dia e 12º mês 4 0 0 
2004 du Mesnil de 

Rochemont 
Prospectivo; EDT após média de 12 meses; angiografia (n=7) 
em caso de resultados ambíguos após 6 meses 

12 0 0 

2004 Kim, JK Prospectivo; angiografia aos 6 (n=8) e 12 meses (n=6) 11 0 0 
2004 SSYLVYA Prospectivo, angiografia (n=37) após 6 meses 12 12, 32.4% n.d. 
2004 Boulos Retrospectivo; imagiologia apenas em 1 doente sintomático 3-18 1, 100% 1, 100% 
2005 Hatano Prospectivo, angiografia aos 1, 3 e 6 meses a todos os doentes 

(n=15) 
6 4, 26,7% 3, 75% 

2005 Henkes n.d. n.d. n.d. n.d. 
2005 Kessler Prospectivo, angiografia após 3 (n=12) e 12 meses (n=8) 12 1, 12.5% 0 
2005 Kim, DJ Retrospectivvo, angiografia (n=11) após média de 13.5meses 17 0 0 
2005 Lee Retrospectivo, angiografia (n=6) após média de 5.6 meses 10 0 0 
2005 Lylyk Prospectivo; angiografia (n=58) após 3-6 meses 3-6 13, 22.4% n.d. 
2005 Qureshi Retrospectivo; angiografia ou AT/AR (n=8) após média 17.2 

meses 
20.5 0 0 

2005 Straube Retrospectivo, EDT após média de 4 meses, angiografia 
(n=2) se sintomatologia 

4 0 0 

2005 Tsumoto n.d. n.d. n.d. n.d. 
2005 Weber Retrospectivo, angiografia (n=9) após média de 10 meses 9 2, 22.2% 0 
2005 Yu Retropectivo, sem follow-up imagiológico 26.7 n.d. n.d. 
2006 Abou-Chebi n.d. n.d. n.d. n.d. 
2006 Gupta Retrospectivo, angiografia ou AT após média de 4 meses 

(n=20) 
4 1, 5% 1, 100% 

2006 Qureshi Retrospectivo, angiografia (n=7) após média de 6 meses 14.3 1, 14.3% 0 
2007 Abruzzo Retrospectivo, sem follow-up imagiológico 31 n.d. n.d. 
2007 Bose Prospectivo, angiografia (n=40) após média de 6 meses 13 3, 7.5% 0 
2007 Fiorella n.d. n.d. n.d. n.d. 
2007 Fiorella Prospectivo, angiografia (n=11) após 1-54 meses, EDT 

(n=130 após média de 6 meses 
43.5 4, 12.5% 4, 100% 

2007 Freitas Retrospectivo, angiografia (n=23) após média de 10.2 meses 10.2 2, 8.7 0 
2007 Jiang Prospectivo, angiografia (n=99) após média de 8.5 meses 26.8 19, 19.2% 5, 26.3% 
2007 Steinfort Prospectivo; angiografia (n=9) e AT (n=2) após média de 5.2 

meses 
10.3 0 0 

2008 Kurre Prospectivo; EDT (n=14) após média de 6.2 meses 6.2 0 0 
2008 Suh Retrospectivo apartir de base de dados prospectiva; 

angiografia (n=28), EDT (n=21) e AT (n=10) após média de 
6 meses 

6 0 0 

2008 Zaidat Prospectivo; angiografia (n=52) após média de 4.8 meses 6 13, 25% 2, 15.4% 
   Nr. De doentes com follow-up imagiológico indicado entre parentesis 
   AmMM significa AVC minor, major ou morte; Angiografia, angiografia convencional de subtracção; AT, AngioTAC; AR, AngioRM, EDT, Ecografia com 
Doppler transcraniâno 



doentes sintomáticos) e as durações dos mesmos é possível 
concluir que existem também variações marcadas nas taxas de 
restenose >50% (0-100%) e nas taxas de restenose sintomática 
com AIT, AVC ou morte (0-100%).  Em Junho de 2009, 
Nahab et al.77 relataram uma análise aos resultados do estudo 
WingSpan do NIH para determinar a relação das 
características do doente e dos centros onde se realizaram os 
procedimentos e os resultados do stenting. A análise envolveu 

160 doentes com estenoses à apresentação entre 50-99% 
sendo os objectivos primários a ocorrência de qualquer AVC 
ou morte até aos 30 dias, ou a ocorrência de AVC no território 
dependente da estenose após 30 dias, com os doentes a 
realizarem antiagregação. Foi encontrada maior taxa de 
eventos na circulação posterior (vs. circulação anterior, 
HR=3.4 e p=0.018), realização em centros com baixo volume 
de intervenções (vs. alto volume (>10), HR=2.8 e p=0.038), 

<10 dias desde o evento inicial até à realização de stenting (vs 
>10 dias, HR=2.7 e p=0.058) e AVC como evento inicial 
(contra AIT/outro, HR=3.2 e p=0.064). Estes resultados estão 
ilustrados no Gráfico 2. Não foi encontrada associação com a 
idade, género, raça ou grau de estenose à apresentação (50-
69% vs 70-99%). 

Foi identificada também uma associação entre a taxa de 
complicações cerebrovasculares  periprocedimento (durante as 

1ªs 24h) e o volume de intervenções do 
centro, ilustrada no Gráfico 3.  Todos os 
valores foram superiores nos centros de 
baixo volume, embora estatisticamente 
apenas o AVC em território dependente e 
o AVC  em qualquer território tenham 
sido significativos. O total de 
complicações cerebrovasculares nas 
primeiras 24h foi de 29.3% em centros de 
baixo volume, contra 5% em centros de 
alto volume (p=0.0001). 

A complicação mais frequente na 
utilização destes dispositivos é a 
ocorrência de restenose. Os autores do 
WingSpan57, devido às elevadas taxas de 
restenose que verificaram, publicaram 
posteriormente, com uma base de dados 
maior, uma análise da influência da idade 
e da localização da estenose intracraniana 
na taxa de restenose37. Com uma 

casuística de 155 lesões (144 doentes), cumpriam critérios de 
inclusão para análise (predominantemente a realização de 
avaliação imagiológica aos 3-6 e 12-15 meses) 93 lesões, 
apresentando uma localização equitativa nas circulações 
anterior e posterior nos doentes com idade >55 anos, mas com 
um predomínio da circulação anterior (80%) nos doentes com 
<55 anos (p<0.001). 45% dos doentes <55anos apresentaram 
restenose, contrastando com os 24% observados no grupo 

>55anos (OR, 2.6; Intervalo de 
Confiança (IC), 1.0-6.5). Nos doentes 
<55 anos, 13/26 (50%) sofreu restenose 
na circulação anterior, contra apenas 1/5 
(20%) na circulação posterior. Destes 14 
casos de restenose, apenas 5 foram 
sintomáticos, e localizavam-se na 
circulação anterior. Nos doentes >55 
anos, 9/29 (31%) sofreu restenose na 
circulação anterior, contra apenas 6/33 
(18%) na circulação posterior. Destes 14 
casos de restenose, apenas 4 foram 
sintomáticos, e 3 localizavam-se na 
circulação anterior. 

Uma análise mais detalhada das 

intervenções na circulação anterior nos 
doentes <55 anos revelou que as lesões 
localizadas na carótida interna eram 

figure 2. Low enrollment sites had significantly
higher rates of all stroke and ischemic stroke in the
territory than high enrollment sites. Other complica-
tions, including hemorrhage, TIA, acute stent
thrombosis, parent vessel vasospasm, dissection,
and perforation, were numerically higher at low
enrollment sites compared with high enrollment
sites but were not significantly different. An analy-
sis of patients treated early in the sequence (up to
the initial five patients) at low and high enroll-
ment sites revealed that cerebrovascular complica-
tions remained significantly higher at low
enrollment sites (low enrollment 32.4%, high en-
rollment 6.7%, p ! 0.013).

DISCUSSION We found that patients who under-
went intracranial angioplasty and stenting for symp-
tomatic intracranial stenosis of 50 –99% had a
significantly higher risk of the primary endpoint (any
stroke or death within 30 days of stenting or isch-
emic stroke in the territory of the stented artery be-
yond 30 days) if they had a posterior circulation
stenosis, were treated at low volume sites, were
stented soon after a qualifying event, or had a stroke
as the qualifying event rather than a TIA. As seen on
the Kaplan-Meier curves, patients with any of these
risk factors appeared to have an elevated risk of the
primary endpoint beginning within the first week af-
ter intracranial stenting.

Several case series have previously reported clini-
cal outcomes in patients who underwent intracranial
angioplasty and stenting of the posterior circula-
tion.6,13,15,18,19 In one early case series, any stroke or
death within 30 days was reported in 4 of 11 patients
treated with a coronary stent.6 A more recent and
larger case series from China included 79 patients
treated with a coronary or intracranial stent and re-
ported a 30-day stroke or death rate of 4.6%.15 The
Stenting of Symptomatic Atherosclerotic Lesions in
the Vertebral or Intracranial Arteries study, a multi-
center nonrandomized prospective study using the
NEUROLINK system, reported a 30-day risk of
stroke in 6.6% (4/61) of patients, including three
ischemic strokes in the posterior circulation and one
subarachnoid hemorrhage.20 Some authors have sug-
gested that there may be an increased risk of perfora-
tor strokes associated with stenting of the basilar
artery due to compression of plaque into perforator
ostia.21 In our patient registry, we found that patients
who underwent stenting of their basilar arteries had a
trend toward higher rates of the primary endpoint
than patients who underwent vertebral artery stent-
ing, although this did not reach significance (basilar
artery 30%, vertebral artery 14%; logrank p ! 0.12).

Patients treated at low enrollment sites also had
significantly higher rates of the primary endpoint
than patients treated at high enrollment sites, with
the majority (51%) of events at low enrollment sites
occurring within 24 hours of the procedure. Mean
pre-stenting percent stenosis was higher at low vol-
ume sites compared with high volume sites, suggest-
ing that the patients at low volume sites may have
been at a higher risk. It is important to note, how-
ever, that the number of patients with pre-stenting
stenosis of !70% was similar between the two
groups. Other potential differences in baseline fea-
tures of patients at low vs high enrolling sites that
were not measured in this study could have contrib-
uted to the differences in outcomes of these two
groups.

Figure 1 Kaplan-Meier curves for risk factors associated with the primary
endpoint (stroke or death within 30 days or stroke in territory
after 30 days) over median follow-up of 5.4 months

Figure 2 Cerebrovascular complication rates within 24 hours at low
enrollment vs high enrollment sites
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Gráfico 2!" Curvas de Kaplan-Meier para os factores de risco associados com 
complicações agudas e tardias do stenting, follow-up médio de 5.4 meses77."
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mais susceptíveis a restenose (10/17 - 59%), principalmente as 
localizadas no segmento supra-clinóide (SSC, entre a origem 
da oftálmica e a terminação da carótida interna, 8/9 – 89%). 
Um exemplo pode ser observado na Figura 1. 4 em 8 destas 
restenoses foram sintomáticas, representando 80% de todas as 
restenoses sintomáticas nos doentes mais novos. 

 Os doentes com >55 anos desenvolveram restenose em 4 
das 15 (27%) lesões localizadas na carótida interna, sendo que 
2 (de 6) se localizavam no SSC e se apresentaram 
sintomáticas. Considerando ambos os grupos etários, 10 de 15 
(67%) lesões no SSC desenvolveram restenose, sendo 60% 
destas sintomáticas. 

A taxa de restenose no SSC foi bastante superior a todas 
as outras localizações (67% vs. 24%; OR=6.2; [IC]= 1.9-
20.5). A taxa de restenose sintomática foi também 
consideravelmente superior a todas as outras localizações 
(40% vs. 3.9%; OR=16.7; [IC]=3.5-78.4). 

A taxa global de restenose pós-stenting com o WingSpan 
nesta série de 93 lesões é de 31% (29 lesões), com uma taxa 
de restenose sintomática de 9.7% (9 lesões). Se forem 
excluídas as lesões no SSC em doentes com <55 anos, a taxa 
global de restenose é reduzida para 25% e a de restenose 
sintomática para 6%. Se se excluírem todas as lesões no SSC, 
a taxa global desce para 24%, atingindo a taxa de restenose 
sintomática o valor de 3.9%. 

Estes autores publicaram a sua experiência quanto à 
possibilidade de re-revascularização em caso de restenose78. 
Com uma casuística de 36 restenoses pós-stenting, 29 (81%) 
foram submetidos a re-revascularização. 26 foram submetidos 
a angioplastia por balão, e 3 foram submetidos a re-stenting 
devido a dissecção intra-stent. Dos 29 doentes, 9 necessitaram 
de mais de 1 intervenção. Os autores referem apenas 1 
complicação major (hemorragia de reperfusão). Dados de 
follow-up para 22 doentes mostraram re-restenose em 11 
(50%), tendo 9 sido submetidos novamente a procedimentos 
de revascularização (2 procedimentos, n=2; 3 procedimentos, 
n=6; 4 procedimentos n=1). 9 das 11 re-restenoses 

encontravam-se na circulação anterior. A idade média dos 
doentes com re-restenoses anteriores foi de 58 anos, contra 81 
anos na circulação posterior. 

 
 

Características Hemodinânicas das 

Estenoses Intracranianas  
Em 2007, Schirmer et al.79 publicaram um estudo elegante 

sobre a avaliação das características hemodinâmicas de lesões 
intracranianas sintomáticas com base em análise 
computacional dinâmica de fluidos. Nove doentes, sujeitos a 
angiografia digital de subtracção rotacional de alta definição 
foram utilizados para desenvolver modelos tridimensionais 
baseados em 400.000 voxels híbridos, predominantemente 
hexaédricos. Das lesões analisadas, 6 ocorreram na carótida 
intracraniana, 2 na vertebral intracraniana, e 1 na cerebral 
média. Foram utilizados como controlos a artéria contralateral 
correspondente, e foram também realizadas angiografias pós-
stenting. Este estudo permitiu pela primeira vez compreender 
o ambiente microhemodinâmico nas estenoses intracranianas 
de uma forma dinâmica, ilustrados nas Figuras 2 e 3. Nas 
imagens fixas utilizam-se momentos correspondentes ao pico 
sistólico (pS) e ao final diastólico (eD).! 

Um dos parâmetros simulados foi a taxa de cisalhamento 
intraluminal, definido como o gradiente espacial do campo de 
velocidade do fluxo sanguíneo, ou, a taxa da variação de 
velocidade entre camadas infinitesimalmente finas de sangue, 
com médias de 19.070 ± 15.777 s-1 no pico da sístole (pS) e 
7.674 ± 6.538 s-1 no final da diástole (eD) na garganta da 
estenose, ilustrados na Figura 4. Após stenting, estes valores 
médios desceram para 886 ± 906 s-1 em pS e 318 ± 288 s-1 em 
eD (p<0.00001). 

 Devido às elevadas taxas de eventos relacionadas com o 
grau de estenose >70% identificado pelo estudo WASID, os 
investigadores tentaram avaliar o impacto de diferentes graus 
de estenose na taxa de cisalhamento. Para tal, criaram modelos 

tients 55 years of age or younger and 62 were in patients older
than 55 years (Table). ISR developed in 14 (45.2%) stents in
the younger group and in 15 (24.2%) in the older group (odds
ratio [OR], 2.6; 95% confidence interval [CI], 1.0 – 6.5). In the
younger group, ISR occurred after the treatment of 13 of 26
(50%) anterior circulation lesions versus only 1 of 5 (20%)
posterior circulation lesions. Five of 14 ISR lesions were symp-
tomatic, and all 5 were distributed within the anterior circula-
tion. In the older group, ISR occurred in 9 of 29 (31.0%) an-
terior circulation lesions and 6 of 33 (18.2%) posterior
circulation lesions. Four of 14 of these ISR lesions were symp-
tomatic, with 3 of the 4 distributed within the anterior
circulation.

Further consideration of the anterior circulation break-
down in the younger patients demonstrated that lesions
within the ICA circulation were particularly prone to ISR (10
of 17 ICA lesions treated, 58.8%). This was especially true for
those lesions involving the supraclinoid segment of the ICA,
with 8 of 9 (88.9%) developing ISR at imaging follow-up (Fig
1). These supraclinoid segment ISR lesions were symptomatic
in 4 of 8 patients in the younger group and accounted for 80%
of all symptomatic ISR lesions in younger patients (Fig 2).

In the older patients, ISR developed in 4 of 15 ICA lesions,
including 2 of the 6 supraclinoid ICA lesions treated. Both
supraclinoid ICA lesions with ISR in the older patient group
were symptomatic.

If both age groups are considered together, 10 of 15 supra-
clinoid ICA lesions treated went on to develop ISR, with 6 of
the 10 being symptomatic. The rate at which ISR developed

after the treatment of supraclinoid ICA lesions (66.6%) was far
greater than the rate in all other locations (24.4%; OR, 6.2;
95% CI, 1.9 –20.5). The rate of symptomatic ISR after the
treatment of supraclinoid ICA lesions (6 of 15 lesions treated,
40.0%) was also considerably greater than that observed in all
other distributions (3.9%; OR, 16.7; 95% CI, 3.5–78.4).

The overall rate of ISR in patients after Wingspan treat-
ment in our series thus far (29 of 93 lesions) is 31.2%, with a
rate of symptomatic ISR of 9.7% (9 of 93 lesions). If young
patients with supraclinoid ICA stenosis are excluded from the
analysis, the ISR rate is reduced to 25%, with a rate of symp-
tomatic ISR of 6%. If all supraclinoid ICA stenoses are ex-
cluded from analysis, regardless of patient age, the ISR rate
falls to 24.4%, with a 3.9% rate of symptomatic ISR.

Discussion
The most important findings of the present study are the fol-
lowing: 1) Younger (!55 years) patients with symptomatic
intracranial stenosis presenting for PTAS tend to have anterior
circulation lesions, whereas older patients (!55 years) have an
equal distribution of anterior and posterior circulation le-
sions. 2) Lesions involving the supraclinoid ICA, particularly
in young patients, are extremely prone to ISR after treat-
ment— occurring in almost 90% of the young patients treated
in this series. 3) Although ISR is typically asymptomatic in
other locations, ISR affecting the supraclinoid ICA is more
often symptomatic (60%) than not. 4) The overall rates of ISR,
and particularly the rate of symptomatic ISR, after Wingspan

Summary of data for 92 Wingspan stents with imaging follow-up

Location

Younger (!55 years)* Older (!55 years)†

Lesions with Imaging
Follow-Up

In-Stent
Restenosis

Lesions with Imaging
Follow-Up

In-Stent
Restenosis

Anterior circulation 26 13 29 9
ICA 17 10 15 4
Supraclinoid segment 9 8 6 2
Posterior circulation 5 1 33 6
* Thirty-one patent stents (29 patients); mean age, 48.1 years; age range, 35–55 years.
† Sixty-two patent stents (59 patients); mean age, 68.4 years; age range, 56 – 84 years.

Fig 1. A 51-year-old woman initially presented with a right middle cerebral artery distribution stroke. A, Pretreatment angiography demonstrated an irregular stenosis of the supraclinoid
segment of the ICA. B, The patient underwent successful PTAS with Wingspan. C, Routine follow-up angiography at 3 months demonstrated long-segment ISR, which was successfully
treated with angioplasty.
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Figura 1!"Um doente de 51 anos apresenta-se com AVC de distribuição topográfica compatível com a cerebral media. A, Angiografia 
pré-tratamento demonstra uma estenose irregular no segmento supraclinóide da carótida interna. B, O doente foi submetido a stenting 
com o WingSpan com sucesso. C, Angiografia de rotina aos 3 meses demonstra restenose alargada, tratada posteriormente com sucesso 
com angioplastia.80"



ideais de estenoses de 25%, 50% e 75% de forma a prever 
padrões de fluxo independentes da geometria específica das 
lesões dos doentes do estudo. Os valores obtidos foram de 
5.144 s-1 em pS e 867 s-1 em eD na estenose de 25%, 14.967   
s-1 em pS e 3.287 em eD na estenose de 50%, e atingiram-se 
valores de 43.500 s-1 em pS e 25.163 s-1 na estenose de 75%, 
como ilustrado na Figura 5. Este estudo prevê, pela primeira, 
vez, taxas de cisalhamento muito elevadas (>10.000 s-1) em 
modelos criados a partir da geometria de estenoses reais. 

As células endoteliais e as plaquetas são reguladas pelo 
stress de cisalhamento na parede e pela taxa de cisalhamento, 
respectivamente.  A taxas de cisalhamento fisiológicas (1.000 
s-1 a 10.000 s-1), as plaquetas são activadas através de um 
processo sequencial que envolve acumulação à superfície do 
trombo, seguida de alteração da sua forma, activação e adesão 
firme. A agregação plaquetária em condições fisiológicas 
envolve a sucessão de 2 fases: formação de membranas de 

ligação induzidas pelo cisalhamento, e seguidamente alteração 
de forma e adesão irreversível. A reactividade da superfície 
trombogénica, o nível do stress de cisalhamento e a densidade 
de plaquetas na superfície de aderência determinam a 
conversão de agregados plaquetários discóides reversíveis em 
agregados estáveis. 

No entanto, foi demonstrado recentemente um outro 
mecanismo que ocorre em situações de elevadas taxas de 
cisalhamento em que as plaquetas sofrem adesão e agregação 
directas na ausência de activação. Este mecanismo envolve 
interacção entre plaquetas esférica lisas, uma morfologia 
causada pelas altas a taxas de cisalhamento, causando 
agregação. As condições hemodinâmicas em estenoses de 
elevado grau podem, portanto, desencadear activação e 
agregação estável das plaquetas que persiste por minutos. A 
interacção destes factores com a função endotelial 
desempenha um papel importante, e por isso nem todas as 

Figura 2. Exemplos de correntes tridimensionais em pS e vectores de velocidade unitários (sem escala) em cortes longitudinais de 
estenoses intracranianas em pS e eD, ambos com codificação de cor para a velocidade nos doentes 2 e 7. É possível identificar locais de 
separação de fluxo (setas pretas) e de junção de fluxos (setas brancas) e retorno a um fluxo laminar (asteriscos). No doente 7, os vórtices 
de recirculação estão indicados em pS (elipses pretas) e eD (elipses vermelhas). A tracejado preto está limitada a zona de vórtices em pS 
para comparação79. 

!

Figura 3.!Exemplos de correntes tridimensionais em pS e vectores de velocidade unitários (sem escala) em cortes longitudinais nos 
controlos (obtidos na carótida interna) em pS e eD, ambos com codificação de cor para a velocidade nos doentes 2 e 6. É possível 
identificar uma zona de torção de correntes (asterisco) causada pela geometria tridimensional intracraniana79. 

"!



lesões causadoras de elevadas taxas de cisalhamento resultam 
em trombose, pois o stress de cisalhamento na parede modula 
a função endotelial, nomeadamente através da libertação de 
óxido nítrico e prostaciclinas que inibem a agregação 
plaquetária. No entanto a ausência de função endotelial, 
encontrada no síndrome metabólico, ou  causada por placas 
ateroscleróticas em regiões de elevado stress de cisalhamento 
da parede, acabam por impedir a resposta endotelial 
fisiológica e podem desequilibrar este sistema e precipitar a 
trombose. 

 

Stenting ou Farmacoterapia? 

Está actualmente a decorrer um ensaio clínico 
randomizado e multicêntrico patrocinado pelo NIH, designado 
The Stenting and Aggressive Medical Management for 
Preventing Recurrent stroke in Intracranial Stenosis 
(SAMMPRIS) Trial (ClinicalTrials.gov nº.: NCT00576693), 
em que participam 60 centros, na tentativa de determinar se a 
angioplastia com stenting e farmacoterapia agressiva é mais 
eficaz na prevenção secundária de AVC’s recorrentes do que a 
farmacoterapia agressiva isolada. Os doentes com estenose 
intracraniana de 70 a 99% que tenham sofrido um AIT ou um 
AVC pouco severo nos 30 dias anteriores são randomizado na 
razão de 1:1 para cada braço do estudo. A farmacoterapia 
agressiva consiste em dupla anti-agregação (AAS + 
clopidogrel) durante 90 dias, seguida por AAS em 
monoterapia no restante período do estudo. Todos os doentes 
recebem, também, tratamento orientado no sentido de 
controlar os factores de risco dentro dos seguintes valores: 
LDL <70 mg/dL e TA <140 mmHg (ou <130 mmHg se 
diabéticos). Adicionalmente, os doentes são sujeitos a 
programas de educação para a alteração do estilo de vida com 
os objectivos de: redução de peso, criação de hábitos de 
exercício, cessação tabágica e optimização nutricional.  

 

 

Discussão 

Portugal apresenta uma taxa de AVC que é a mais alta da 
Europa Ocidental. O AVC foi, em 1999, a principal causa de 
morte no pais, pelo que uma análise detalhada das opções 
terapêuticas, assim como uma aposta forte na educação e 

Figura 4.!Planos de corte ortogonais demonstrando a distribuição da taxa de cisalhamento em 3 doentes (2, 5 e 6) e os seus respectivos 
controlos (2C, 5C e 6C) durante pS. As setas indicam regiões de elevadas taxas de cisalhamento na garganta na zona de estenose (setas 
pretas) que se estendem ao longo da parede da dilatação pós-estenótica (setas brancas)79!

lesion geometry from the effect
of the stenosis. In the model of
a 25% stenosis, the average
shear rates at the throat of the
stenosis were 5144/second
(pS) and 867/second (eD),
increasing to 14,967/second
(pS) and 3287/second (eD) for
50% stenosis, and 43,500/sec-
ond (pS) and 25,163/second
(eD) for 75% stenosis (Fig. 3C).

Peak shear rates in the target
stenosis, the contralateral con-
trol vessel, the target stenosis
following PTAS, and the ideal-
ized stenosis were plotted in a
logarithmic fashion against the
degree of stenosis. Logarithms
of the peak shear rates ranged
from 21,914/second to 77,813/
second in the stenosis (Fig. 3D)
during pS and from 6613/sec-
ond to 33,104/second (not
shown) during eD; these values
were found to be proportional
to the degree of stenosis (pro-
portionality factors are 0.040
and 0.044 for shear rates dur-
ing pS and eD, respectively;
P ! 0.0001 for both). The seven
lesions that underwent PTAS
displayed higher shear values
compared with the two lesions
that were not treated (Fig. 3D).

Flow Vorticity in 
ICAD Lesions

Vorticity is a measure of the
rotatory component of blood
flow, which can facilitate the
visualization of vortex cores.
Vortex shedding in a region of
high vorticity in the region of
flow separation has been impli-
cated in the pattern of platelet
deposition in vitro (6, 7). Ortho-
gonal cut planes through the
lumen of three illustrative cases
and contralateral controls is
shown in Figure 4A (Video 4).
Regions of  high vortici ty
delimit the jet of accelerated
flow at the throat of the stenosis
and in the poststenotic region.
Complex progression of these
regions of increased vorticity

FIGURE 3. A, orthogonal cut planes showing the distri-
bution of the shear rate in three patients (Patients 2, 5
and 6) and their respective contralateral controls during
pS. Arrowheads indicate regions of high shear rate at the
stenosis (black arrowheads) and extension of this high
shear region along the wall of the poststenotic dilatation
(white arrowheads). B, averaged histograms illustrat-
ing the distribution of the shear rate on axial cut planes
at the throat of the stenosis before and after PTAS during
pS and eD. C, longitudinal cut planes through idealized
stenosis model of 25% (left), 50% (middle), and 75%
(right) severity showing the distribution of the shear rate
during pS. The arrow points to the throat of the stenosis.
D, logarithm of shear rates during pS plotted against the
degree of stenosis, calculated by WASID criteria.
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redução dos factores de risco deve ser uma prioridade dos 
programas de saúde pública 

Aproximadamente 1/3 dos doentes assintomáticos com 
hipertensão, diabetes e hipercolesterolémia apresentam, ao 
eco-Doppler, estenose da cerebral média28. Estes 3 factores de 
risco, juntamente com a obesidade e o elevado perímetro 
abdominal, baptizados recentemente de síndrome metabólico, 
constituem, infelizmente, uma associação comum na 
população portuguesa. Podemos esperar que se fossem 
incluídas num rastreio todas as artérias major intracranianas, a 
prevalência seria maior. Justificar-se-ia um programa nacional 
de rastreio de doença aterosclerótica intracraniana em doentes 
com síndrome metabólico, ou pelo menos com estes 3 factores 
de risco? Não existem dados publicados que avaliem o risco 
de AIT, AVC ou morte de doentes com estenose intracraniana 
assintomática, principalmente devido ao facto de não 
existirem programas de rastreio que os identifiquem.  A sua 
evolução é progressiva em todos os doentes? Quais os factores 
que se modificados permitem controlar o risco? Estas questões 
ainda em aberto são essenciais para definir a abordagem 
correcta da estenose intracraniana numa perspectiva 
populacional.  

A maioria dos estudos que avalia a história natural da 
doença aterosclerótica intracraniana não identifica a 
percentagem de eventos ocorridos atribuível à estenose em si. 
Embora seja confirmado que o mecanismo de lesão cerebral 
seja isquémico, raramente os autores procuram identificar 
AVC’s causados por oclusão das penetrantes, aterosclerose de 
artérias extra-cranianas ou cardioembolismo. 

A única solução terapêutica comprovada para o tratamento 
da estenose intracraniana é o AAS, tendo mostrado a mesma 
eficácia mas maior perfil de segurança quando comparado à 
varfarina. No entanto, a eficácia atingida não é satisfatória, 
nomeadamente nos doentes com estenose 70-99%. 

Foi recentemente descoberto que podem ser geradas taxas 
de cisalhamento acima do limiar de activação plaquetário em 
estenoses intracranianas, nomeadamente nas estenoses acima 
de 70%. Os dados obtidos por análise computacional de 
dinâmica de fluidos em modelos reais permitem, pela primeira 
vez, ter a compreensão do ambiente microhemodinâmico e do 
perigo que as taxas de cisalhamento geradas representam, 
principalmente em doentes com disfunção endotelial, em que 
a inibição da trombogénse pelo endotélio está comprometido. 
Estes estudos permitiram quantificar o benefício 
hemodinâmico que o stent oferece, ajudando na compreensão 
básica do seu mecanismo terapêutico na circulação 
intracraniana. 

A abordagem endovascular terapêutica da circulação 
craniana começou, naturalmente, pela utilização de 
angioplastia de balão. A técnica evoluiu e pequenas 
modificações, como a utilização de balões de calibre inferior e 
a insuflação muito lenta, permitiram resultados cada vez 
melhores e uma queda das complicações peri-procedimento 
que permitiram considerar o stent como o próximo passo na 
neurorradiologia de intervenção. Desta forma, começaram a 

ser usados stents coronários montados por balão, mas estes 
embora tivessem resultados semelhantes à angioplastia e taxas 
de restenose inferior, apresentavam grande dificuldade de 
navegabilidade. Neste contexto aparece o Neurolink, o 
primeiro stent montado por balão especificamente desenhado 
para a circulação intracraniana. Os resultados obtidos no 
SSYLVIA vieram comprovar a segurança da utilização de 
stents na circulação intracraniana. 

Surge então o WingSpan, e os resultados obtidos são mais 
favoráveis do que qualquer outro stent utilizado na circulação 
intracraniana. O facto de a Boston Scientific ter comprado a 
patente do Neurolink, e dos resultados iniciais do seu novo 
stent, o WingSpan, serem superiores, fez com que o Neurolink 
tenha sido descontinuado. O WingSpan é também considerado 
pelos intervencionistas como um stent bastante mais seguro, 
pois não sujeita as frágeis artérias intracranianas a forças 
radiais tão elevadas como as que ocorrem com a insuflação do 
balão para montagem dos stents predecessores. 
Inclusivamente, a força radial externa contínua resultou em 
menor grau de estenose aos 6 meses do que imediatamente 
após o procedimento no ensaio clínico que garantiu a isenção 
de dispositivo humanitário da FDA. Além disso, a sua 
navegabilidade é muito superior, e uma forte aposta no 
marketing pela Boston Scientific fez com que rapidamente 
centenas de neurorradiologistas e neurocirurgiões tivessem 
formação para a utilização destes stents. 

O maior estudo com o WingSpan (NIH) registou uma taxa 
total de complicações até aos 6 meses (incluindo peri-
procedimento) de 14%, semelhante ao que ocorreu no WASID 
para doentes com estenoses entre 70-99%. No entanto, este 
valor foi de apenas 9.5% nos centros de alto volume que 
participaram no ensaio clínico, e foi semelhante à taxa de 
complicações de outro centro de elevado volume na China. 
Estes resultados permitem considerar que com o aumento da 
experiência dos operadores as taxas de complicação possam 
descer a estes níveis, ou mesmo inferiores, ultrapassando os 
resultados obtidos com terapêutica médica. No entanto, se 
utilizarmos o valor de 14% global para comparação, a 
amplitude dos intervalos de confiança (8.7 a 22.1%) permite 
num dos extremos um cenário de ausência de vantagem 
relativamente aos dados do WASID, e no outro extremo, um 
benefício de mais de 50%. A dúvida da eficácia encontra-se 
neste intervalo, pois as questões relacionadas com a 
aplicabilidade e perfil de segurança imediato são actualmente 
aceites. No entanto, comparações deste tipo não são válidas 
pois o desenho dos estudos não foi feito de forma a poderem 
ser comparados. 

A meta-análise realizada permite identificar grandes 
diferenças entre séries, sendo possível observar uma tendência 
a valores mais favoráveis nas grandes séries, possível reflexo 
da maior experiência dos operadores, e valores sem 
significado quando, por exemplo, apenas um pequeno número 
de doentes é seguido por sintomatologia isquémica 
aumentando a probabilidade deste subgrupo ter estenoses 
imagiologicamente identificáveis, como acontece 



frequentemente. A heterogeneidade é tão marcada, e os dados 
tão incompletos (principalmente na análise de follow-up)  que 
considero mais relevantes  os dados obtidos nas maiores séries 
do que os resultados da meta-análise. 

Actualmente verifica-se uma maior tendência de utilização 
de stenting do que de angioplastia isolada. A principal 
diferença entre estes dois métodos é a taxa de restenose que, 
ainda que elevada, é inferior no stenting. 

A restenose é considerada o calcanhar de Aquiles da 
abordagem endovascular. Vários factores poderão no futuro 
diminuir a sua incidência, nomeadamente o desenvolvimento 
de novos biomateriais, a utilização de stents de eluição, 
refinamentos nos protocolos de anti-trombose perioperatórios 
e um maior conhecimento das características 
microhemodinâmicas específicas das lesões abordadas, bem 
como o conhecimento global da história natural das estenoses 
intracranianas em diferentes localizações. 

Uma limitação existente em muitos estudos é a análise de 
resultados considerando a estenose intracraniana como uma 
entidade “comparável”, sem classificar as diferentes lesões 
com base na sua morfologia e/ou localização, sendo em alguns 
casos, de excepção, esta análise efectuada após a publicação 
inicial de resultados. Jiang demonstrou que o sucesso técnico 
do procedimento e as taxas de mortalidade peri-procedimento 
variam consideravelmente com as características morfológicas 
das lesões, e o estudo dos autores do WingSpan demonstrou 
que certas localizações, nomeadamente o SSC, apresenta taxas 
de restenose elevadas (90%). 

Sobre esta localização, o SSC, os autores colocam a 
hipótese de se tratarem não de lesões de natureza 
aterosclerótica primária, como a maioria das lesões estenóticas 
intracranianas, mas sim uma manifestação dentro do espectro 
das arteriopatias inflamatórias, do estilo da Moyamoya, que 
caracteristicamente ocorre em doentes mais jovens, afecta o 
SSC e poupa a circulação posterior. O stenting com o 
WingSpan não apresenta, claramente, uma opção terapêutica 
nestes casos, e podemos especular se os stents de eluição, por 
inibirem activamente a proliferação do endotélio via 
mecanismos anti-inflamatórios, poderiam apresentar uma 
opção terapêutica específica para estes casos. Não existem no 
entanto dados publicados neste sentido. 

Existem dados limitados sobre a utilização de stents de 
eluição na circulação intracraniana, mas podemos antecipar 
um comportamento biológico semelhante ao verificado na 
circulação coronária. São mais caros, e embora apresentem 
taxas de restenose de 1/3 comparativamente aos stents de 
metal inerte, apresentam outras complicações (trombose 
tardia, muito rara mas potencialmente fatal, e que obriga a 
protocolos muito longos de farmacoterapia anti-trombótica, 
que também apresenta custos e morbilidade). 

Embora as taxas de restenose pós-stenting se situem nos 
30%, a maioria dos doentes é assintomático e pode ser re-
intervencionado com segurança com angioplastia intra-
stenting e, se necessário, re-stenting. No entanto, 50% dos 
doentes re-intervencionados vão necessitar de novas 

intervenções, que embora tenham sido consideradas seguras, 
não foram seguidas durante tempo suficiente para permitir 
concluir sobre o efeito na história natural da doença. No 
entanto, os resultados demonstraram que a restenose pode ser 
tratada com segurança, o que diminui o potencial de aplicação 
dos stents de eluição devido à importância relativa que, desta 
forma, a restenose assume, 

Do ponto de vista global, a circulação posterior é mais 
difícil de aceder, apresentando maiores taxas de complicações 
periprocedimento, e a circulação anterior apresenta maior 
propensão a desenvolver restenose. Estas diferenças poderão 
levar à optimização dos stents para as diferentes localizações-
alvo, da mesma forma que a evolução dos stents coronários 
para stents adaptados à circulação intracraniana permitiu 
resultados superiores. 

Um outro ponto que é relevante para discussão, é o 
estatuto especial de que estes equipamentos estão a beneficiar 
ao abrigo do programa Humanitarian Device Exemption da 
FDA em comparação com a farmacoterapia. Embora 
actualmente os resultados dos estudos venham a apontar para 
uma vantagem relativamente ao tratamento médico, durante 
muito tempo a pressão da indústria fez com que este 
dispositivo fosse utilizado sem evidência científica de eficácia. 
A forma como o sistema de saúde americano, de 
financiamento predominantemente privado, permitiu, e ao 
mesmo tempo, obrigou, a indústria a obter resultados para que 
os procedimentos possam ser cobertos pelos seguros médicos 
demonstra uma falha que não deve ser ignorada, e que 
acontecerá com novas terapêuticas no futuro a menos que 
sejam tomadas medidas reguladoras. 

Actualmente a utilização de stenting como terapêutica 
aguda do AVC está a dar os primeiros passos, tendo já 
demonstrado segurança, abrindo caminho para a exploração 
da técnica em maior escala. Apresentou boas taxas de 
recanalização num período alargado relativamente à estreita 
janela terapêutica protocolada da trombólise IV. 

Os vários estudos referidos apresentam globalmente várias 
falhas. Alem das referidas, a ausência de avaliação 
angiográfica independente pré e pós-procedimento e a 
ausência de randomização são as que apresentam maior 
potencial de contaminar os resultados. 

A resistência do clopidogrel identificada como superior a 
50% em algumas séries de doentes com estenose intracraniana 
deve ser tida em conta no desenho de estudos, pelo facto de 
este ser um factor que influencia obviamente os resultados do 
estudo se as populações experimental e controlo forem 
substancialmente diferentes na prevalência de resistência, 
invalidando assim qualquer resultado obtido. 

No entanto, o WingSpan ainda não apresentou em nenhum 
estudo especialmente desenhado para o efeito, multicêntrico, 
prospectivo, randomizado e caso-controle (sendo que será 
impossível realizar um duplamente-cego), vantagem 
relativamente à terapia médica. Os resultados do SAMMPRIS 
poderão elucidar a comunidade científica sobre a mais valia 
que a revascularização endovascular electiva para tratamento 



secundário de eventos isquémicos oferece comparativamente à 
terapia médica agressiva com alteração do estilo de vida. 

A American Society of Interventional and Therapeutic 
Neuroradiology, a American Society of Neuroradiology e a 
Society of Interventional Radiology face ao crescente volume 
de dados sobre segurança e eficácia do stenting publicaram 
um parecer conjunto em que defende que a angioplastia, com 
ou sem stenting, deve ser considerada nos casos sintomáticos 
com estenose <50% que tenham falhado a terapêutica médica. 
Recomenda que doentes assintomáticos, mesmo com estenose 
severa, optimizem a terapêutica médica e sejam seguidos e 
avaliada a sua evolução. 

Dados recentes demonstram que a probabilidade de sofrer 
um evento isquémico secundário é igual em doentes que 
falhem a terapêutica médica ou doentes não tratados, pelo que 
alguns autores questionam a posição que restringe a indicação 
a doentes que tenham sofrido um evento secundário à estenose 
intracraniana apenas se estes estiverem em terapia anti-
trombótica. Esses autores defendem que existe evidência de 
que estes doentes não têm pior prognóstico por terem falhado 
a terapêutica médica, e que ambos os grupos devem ser 
tratados independentemente de estarem ou não a realizar 
terapêutica médica anti-trombótica na data do evento primário. 

Em Portugal a revascularização endovascular não é 
realizada de forma sistemática, nem isolada, aos doentes que 
actualmente podem beneficiar dela. Numa população com 
uma incidência tão elevada de eventos isquémicos cerebrais, a 
mais valia que a disponibilização desta opção terapêutica 
poderia representar não seria certamente desprezável. 

Embora não me seja possível quantificar nem comparar os 
gastos inerentes à introdução desta técnica em Portugal, estes 
seriam contrabalançados pela redução da taxa de eventos 
neurológicos major, e de todo o sofrimento, dependência e 
gastos que esta entidade continua a representar na nossa 
população. 

Conclusão 
O tratamento médico da estenose intracraniana não 

apresenta eficácia aceitável, pelo que outras abordagens 
devem ser avaliadas, principalmente em doentes com 
estenoses de 70-90%. 

A revascularização endovascular electiva por angioplastia, 
com ou sem stenting, para tratamento secundário de eventos 
isquémicos, em doentes com estenose intracraniana 
sintomatica, é uma opção terapêutica válida e recomendada 
pelas principais autoridades  da subespecialidade. 

As principais complicações são as inerentes à manipulação 
da circulação intracraniana (perfuração, dissecção, trombose, 
tromboembolia e as suas consequências – AVC minor, major 
ou morte), e a restenose. As primeiras são consideravelmente 
inferiores em centros com mais experiência, e a restenose é, na 
maioria dos casos, assintomática, podendo ser realizada re-
revascularização com segurança em caso de sintomatologia. 

A eventual superioridade da revascularização 
endovascular relativamente à farmacoterapia aguarda 
confirmação pelo estudo SAMMPRIS. 

A elevada incidência de eventos isquémicos cerebrais na 
população portuguesa cria expectativas quanto à superioridade 
desta técnica pelo elevado potencial de benefício que a sua 
disseminação poderia representar no tratamento primário e 
secundário desta entidade, responsável por uma elevada taxa 
de mortalidade, morbilidade, dependência e sofrimento. 

 
Espero com esta compilação dos dados mais relevantes da 

bibliografia internacional, e sua análise crítica, sensibilizar 
os profissionais do campo da neurologia, neurocirurgia e 
neurorradiologia para esta opção terapêutica, actualmente 
indisponível em Portugal. 
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