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MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
 
Estratégia de busca da literatura e resultados 
 
1. Busca de avaliações e recomendações referentes ao tratamento endovascular de estenoses 

carotídeas elaboradas por entidades internacionais reconhecidas em avaliação de 
tecnologias em saúde: 
• National Institute for Clinical Excellence (NICE) 
• Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA) 
• National Guideline Clearinghouse (NGC) 

 
2. Busca de revisões sistemáticas e metanálises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 
 
3. Busca de ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas avaliações ou 

metanálises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Havendo metanálises e 
ensaios clínicos, apenas estes serão contemplados. 

 
4. Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência 

disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados (PUBMED). 
 
5. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro das 

UNIMEDs de cada cidade ou região. 
 
 Foram considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. 
Estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou metanálises não foram 
posteriormente citados separadamente, a menos que justificado. 
 
 Descreve-se sumariamente a situação clínica e a questão a ser respondida, discute-se os 
principais achados dos estudos mais relevantes e com base nestes achados seguem-se as 
recomendações específicas.  
 
 
Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a recomendação. 
 

Níveis de Evidência: 
 
A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de metanálises ou 

revisões sistemáticas 
 
B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, ou de estudos controlados 

não-randomizados. 
 
C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de 

especialistas. 
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1. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 
 
 O tratamento endovascular com colocação de stent carotídeo é um método que evoluiu a 
partir da angioplastia percutânea transluminal com objetivo de melhorar o fluxo carotídeo em 
casos de estenose dessa artéria. O procedimento tem a vantagem potencial de ser menos 
invasivo do que a cirurgia aberta convencional (Endarterectomia Carotídea), entretanto também 
está associado a riscos trans e pós-procedimento, especialmente o de acidente vascular 
encefálico (AVE). 
 O procedimento é realizado sob anestesia local através de punção da artéria femoral na 
região da virilha. Inicialmente é introduzida guia metálica até além da estenose. Sobre a guia 
pode ser utilizado balão de angioplastia para pré-dilatar a estenose permitindo a posterior 
colocação do stent. O stent consiste em uma malha de metal de forma tubular que ao ser 
liberado no local da estenose é expandido lateralmente com objetivo de manter o fluxo 
sanguíneo e evitar a reestenose. (Figura 1). O procedimento é realizado sob controle 
fluoroscópico com uso de contraste endovenoso. A colocação primária de stent substituiu a 
angioplastia isolada pela maior segurança oferecida por este dispositivo em evitar 
tromboembolismo cerebral e oclusão arterial secundários a dissecção da carótida que pode 
ocorrer no momento da dilatação da estenose. 
  

                             
                            Figura 1 – colocação de stent  e stents colocados 

  
 Um dispositivo de proteção cerebral de formato semelhante a um guarda-chuva pode ser 
posicionado cranialmente à estenose com objetivo de captar partículas desprendidas da placa 
ateromatosa por ocasião da dilatação ou colocação do stent (Figura 2). Este dispositivo é 
removido ao final do procedimento.  
 

 
Figura 2 – modelos de protetor cerebral 
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2. CONDIÇÃO CLÍNICA 
  
 O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a segunda causa de morte no mundo, e a terceira 
em países industrializados, atrás somente das causas cardíacas e oncológicas. É também a 
maior causa de incapacitação e dependência. Nos Estados Unidos ocorrem 500.000 novos casos 
por ano, dos quais 50% vão a óbito, 25% ficam permanentemente incapacitados e só 5% 
retornam ao trabalho1. No Brasil, o progressivo aumento da expectativa de vida e 
envelhecimento da população, vem tornando o AVC causa cada vez mais importante de 
morbimortalidade, especialmente em maiores de 55 anos, onde se constata que a incidência de 
AVC dobra a cada década. 
 A doença cerebrovascular compartilha os fatores de risco conhecidos para a doença 
aterosclerótica e cardiovascular em geral: hipertensão, tabagismo, diabetes, dislipidemias, 
obesidade e sedentarismo, entre outros. Entretanto, outros dois importantes fatores de risco são 
causas específicas de AVC: fibrilação atrial e estenose carotídea.   

A estenose carotídeo é considerada responsável por 20% dos AVCs 2. A bifurcação da 
artéria carótida comum, local de origem da carótida interna, é o local mais frequente de lesão 
aterosclerótica no Sistema Nervoso Central (SNC). A estenose carotídea unilateral é geralmente 
assintomática se o Trígono de Willis está completo e pérvio, entretanto, estenoses acentuadas, 
especialmente se bilaterais, causam hipoperfusão do hemisfério ipsilateral podendo levar ao 
AVC. Além da lesão estenosante, a aterosclerose carotídea acentuada atua como fonte embólica 
para o SNC. 

O tratamento da estenose carotídea torna-se importante, portanto, na medida em que  é 
causa independente e tratável de AVC.  
 
3. TRATAMENTO ATUAL E ALTERNATIVAS 
 
 O tratamento da estenose de carótida envolve o controle da progressão da placa 
aterosclerótica e do risco tromboembólico através de modificação de fatores de risco e 
intervenções farmacológicas quando indicado.  

A endarterectomia carotídea (EAC) é o tratamento mais difundido e estabelecido para 
manejo da estenoses carotídeas. Essa cirurgia consiste na realização de incisão cervical, seguida 
por abertura da artéria e remoção da placa aterosclerótica. Diversos estudos demonstraram a 
efetividade da cirurgia em diminuir o risco de AVC em casos de estenoses sintomáticas 
moderadas a acentuadas 4-7 ou estenoses assintomáticas acentuadas 8-10. Os resultados desses 
estudos são válidos para pacientes em boas condições cirúrgicas e em centros de excelência, 
com baixas taxas de complicações operatórias (<6%). No caso específico das estenoses 
assintomáticas, vale ressaltar que meta-análise da Cochrane11 considera o benefício da cirurgia 
com significância estatística limítrofe e benefício absoluto extremamente pequeno em termos 
de redução de risco. 

Os principais estudos que embasam o uso da endarterectomia (EAC) para prevenção de 
AVE foram realizados pelo grupo NASCET (North American Symptomatic Carotid 
Endarterectomiy Trial) e pelo ECST (European Carotid Surgery Trialists’ Collaborative 
Group). O NASCET iniciou em 1987 e foi um ensaio clínico no qual pacientes com estenose 
carotídea e AVE nos últimos 120 dias foram randomizados para tratamento clínico ou EAC. A 
randomização de pacientes com estenose acentuada (70 à 99%) foi interrompida em 1991, após 
a inclusão de 659 pacientes, por evidências claras de benefício para um dos grupos. A 
publicação original de 19916 mostrou risco de AVE ipsilateral em 2 anos de 26% versus 9% 
(p<0,01) em pacientes submetidos a tratamento clínico ou EAC, respectivamente. Em 19984 
foram publicados os resultados relativos a pacientes com estenoses menos graves. Para 
indivíduos com estenose entre 50 e 79% houve discreto benefício favorável a EAC  para o 
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desfecho de AVE ipsilateral (15,7 x 22,2%; p=0,045), sendo necessário tratar 15 pacientes para 
evitar-se 1 AVE ipsilateral. Nesta publicação os autores enfatizam de que, especialmente nesses 
pacientes em que o benefício da cirurgia é pequeno, o procedimento só seja realizado por 
equipe de excelência com taxa de complicação igual ou menor do que a relatada no estudo 
(<=3%), já que de outra forma o benefício potencial da cirurgia seria substituído por um 
prejuízo aos pacientes. Para pacientes com estenoses menores de 50% a cirurgia não apresentou 
benefício. Em 200019 foram publicados os resultados finais do acompanhamento de até 7 anos 
dos pacientes com estenoses entre 70 e 99%. Esta publicação confirmou a eficácia em longo 
prazo da EAC na prevenção de AVE ipsilateral (28,3 x 8,9%; p<0,001). 
 Os resultados do ECST21-23 são similares aos do NASCET quando as medidas para 
avaliação do grau de estenose são padronizadas. (Usaremos aqui as medidas já convertidas para 
os valores do NASCET [fórmula para conversão: ECST = 0,6 x NASCET + 40]). Para 
pacientes sintomáticos e com estenoses acentuadas (>50%) a mortalidade ou AVE em 3 anos 
foi de  12,3 x 21,9% para cirurgia ou tratamento clínico, respectivamente. Em pacientes com 
estenoses leves ou moderadas (<50%) o estudo demonstrou não haver benefício da 
endarterectomia sobre o tratamento clínico, pelo menos nos primeiros 4-5 anos de seguimento. 
  

Complicações da EAC e critérios de excelência para equipes cirúrgicas 
 A EAC está associada a riscos trans e pós-operatórios de AVC, reestenose (15%), além 
de complicações clínicas como lesão de nervo craniano, hematoma cervical e problemas 
cardíacos em pelo menos 10% dos casos. A gravidade das complicações da cirurgia de carótida 
fez com que os principais estudos tivessem critérios para seleção de cirurgiões. No NASCET, 
os cirurgiões de 50 centros americanos e canadenses escolhidos para participação no estudo 
tinham demonstrada taxa de complicações <6%, em pelo menos 50 cirurgias nos últimos 2 
anos. Apesar dos considerados aceitáveis 6%, a taxa de complicações trans e pós-operatórias ao 
final do NASCET foi de 2%. Também por isso, a American Stroke Association em diretriz de 
199820 considera que, para que seja mantido o benefício da endarterectomia demonstrado nos 
ensaios clínicos, a taxa de complicações trans e pós-operatórias deve ser menor de 3%, sob 
pena de taxas maiores de complicações anularem completamente qualquer potencial benefício 
da cirurgia (nível de evidência B). Outro estudo24 demonstrou que há relação inversa entre o 
volume cirúrgico médio dos cirurgiões e dos hospitais em que são realizadas as EAC com a 
incidência de morte ou AVE peri-operatório. Comparando os extremos (cirurgiões com volume 
<15 EAC/ 4 anos em hospitais baixo volume versus cirurgiões com alto volume operando em 
hospitais também de alto volume) o risco dessas complicações foi de 13,6 x 3,9%, 
respectivamente. 
 
 Opção terapêutica  
 Pelos resultados limitados do tratamento clínico e complicações da cirurgia, 
desenvolveu-se a técnica endovascular com a expectativa de ser mais efetiva e com menor taxa 
de complicações, além de ser um procedimento menos invasivo, com recuperação mais rápida e 
possibilidade de uso em indivíduos não candidatos a EAC. As evidências quanto ao uso desse 
método serão descritas a seguir. 
 
4. RECOMENDAÇÃO QUANTO AO TRATAMENTO ENDOVASCULAR  COM 
STENT NO TRATAMENTO DE ESTENOSES CAROTÍDEAS 
 
4.1 Objetivo 
Determinar se há evidências que suportem o tratamento endovascular com stent em pacientes 
portadores de estenose carotídea. 
4.2 Resultados 



Avaliação e Recomendações para Tratamento Endovascular com Stent em Estenose Carotídea Agosto de 2005 

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  7 

4.2.1  Avaliações de tecnologias em saúde, revisões sistemáticas e recomendações 
nacionais e internacionais 

• NICE (NHS - Inglaterra): Avaliação de tecnologia (HTA) em andamento com previsão 
de publicação em outubro de 2005. Foi liberada uma recomendação provisória em 
julho-2004 

• CCOHTA (Canadá – Governo Federal): uma avaliação preliminar (pre-assessment) 
publicada em novembro 2002.  

• NGC (Dept of Health - Estados Unidos): não foram localizadas diretrizes. 
• HTA (Inglaterra - Universidade de Southampton): 1 revisão sistemática sobre métodos 

diagnósticos que não aborda tratamento. 
• Diretrizes nacionais e internacionais: 

• Diretrizes da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia26 para tratamento de 
estenoses sintomáticas ou assintomáticas. Apresenta fluxogramas de 
tratamento cirúrgico ou clínico para estenose carotídea, não aborda 
tratamento endovascular. Não menciona data de elaboração da diretriz. 

• Guidelines da Sociedade Canadense de Neurologia de 1997. Devido a não 
atualização dessa diretriz, ela não foi considerada para a presente 
recomendação. 

• Guidelines da American Heart Association/American Stroke Association 
sobre Endarterectomia Carotídea foi publicada em 1998, não abordando o 
tratamento endovascular como opção. 

• Portaria do Ministério da Saúde com diretrizes para implante de prótese 
endovascular em doença obstrutiva das artérias carótidas e tronco supra 
aórtico foi publicada em 12/07/2002. 

• UNIMEDs: uma diretriz da Unimed-Paraná 
 
 
Sínteses das revisões e recomendações encontradas: 

 
� A recomendação provisória da NICE12 considera, à luz das atuais evidências, que a 
colocação de stents em estenoses da artéria carótida é segura e eficaz no curto prazo. 
Entretanto, a eficácia a médio e longo prazo é desconhecida, persistindo dúvidas quanto ao 
seu benefício em pacientes assintomáticos e quanto ao uso de equipamentos de proteção 
cerebral. 
 
� Pre-assessment da CCOHTA2: nesse tipo de pré-avaliação é realizada uma revisão 
menos profunda da literatura com objetivo de definir a necessidade ou não da instituição 
iniciar uma HTA, conforme as informações já disponíveis. Publicada em novembro de 
2002, esta pré-avaliação considerou 4 ensaios clínicos randomizados (ECR) publicados, 3 
ensaios em andamento, 3 revisões sistemáticas completas, duas em andamento e 4 
diretrizes baseadas em evidências. Dos quatro ECR publicados, dois foram interrompidos 
precocemente por problemas de segurança ou dificuldade na inclusão de pacientes. Os 
autores concluem por não indicar que a CCOHTA desenvolva uma HTA nesse momento 
por não ter sido encontrada diferença em desfechos clínicos de morte ou AVC entre as 
alternativas terapêuticas a serem estudadas (endarterectomia versus angioplastia/stent). 
Consideram ainda que as evidências disponíveis, baseadas principalmente no estudo 
CAVATAS (descrito adiante), são de difícil valorização pelo fato de apenas um terço dos 
pacientes do grupo intervenção ter usado stent, enquanto que os demais foram submetidos 
somente angioplastia sem stent. 
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� A Portaria do Ministério da Saúde25 n° 451 de 12/07/2002 considera que há consenso 
quanto à indicação de implante de stent para as seguintes situações (Indicação Classe I): 1) 
pacientes sintomáticos com estenose >50% ou assintomáticos com estenose >80% e que 
tenham contra-indicação ou alto risco para endarterectomia; 2) pacientes com estenose 
>60% da origem da carótida comum; 3) endarterectomia prévia ou reestenose pós 
endarterectomia. Consideram que há controvérsia (Indicação de Classe II) quanto a 
indicação de endoprótese em pacientes sintomáticos com estenose >50% ou assintomáticos 
com estenose >80% e que tenham indicação de endarterectomia e anatomia favorável para 
stent. 

Comentário: Nesta portaria foi considerada como indicação de classe I ou “Indicação de 
consenso”, aquela baseada em estudos randomizados ou na opinião majoritária de 
especialistas. Não são mencionados os estudos que embasam estas recomendações. 
 

4.2.2 Meta-análises 
Foram localizadas duas meta-análises 10,11 que serão descritas a seguir. 
 
� A meta-análise da Cochrane publicada em 2005 localizou 3 ensaios clínicos 
completos13,14 e 2 ensaios clínicos interrompidos15-17. Segue a descrição dos principais 
estudos analisados. 

• O “Carotid and Vertebral Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS)13 

foi um estudo multicêntrico que randomizou 504 pacientes com qualquer grau 
de estenose, sintomáticos ou não, potencialmente candidatos a 
endarterectomia, para tratamento endovascular (com ou sem stent) ou cirurgia 
convencional (endarterectomia). O seguimento médio foi 1,95 anos até o 
momento da publicação do estudo. Os resultados são apresentados com análise 
intention to treat. A maioria dos pacientes incluídos apresentava estenose 
carotídea acentuada (média de 86%+-9). Os principais desfechos considerados 
foram morte ou AVC no seguimento de 30 dias, não tendo sido observada 
diferença, seja quando analisados conjuntamente ou isoladamente (6% em 
ambos grupos). Estes resultados se mantiveram para os 96 pacientes cujo 
acompanhamento foi maior de 3 anos (14,3 x 14,2%). Resultados de desfechos 
secundários mostram menor incidência de complicações relacionadas a incisão 
cervical (hematoma e paralisia de nervo craniano) nos pacientes submetidos ao 
tratamento endovascular. 

Comentário: uma importante limitação deste estudo é o fato de somente em 
26% dos pacientes randomizados para o tratamento endovascular ter sido 
utilizado stent, o que limita a comparação plena entre endarterectomia e o 
tratamento endovascular considerado atualmente ideal (angioplastia+stent). 

 
• Brooks conduziu um ensaio clínico comparando angioplastia com stent ou 

endarterectomia realizado em um único hospital que deu origem a dois artigos: 
um incluiu pacientes com estenoses sintomáticas nos últimos 3 meses, maiores 
de 70% e em condições cirúrgicas e outro incluiu pacientes com estenoses 
assintomáticas e maiores que 80%. Em 2001 foram publicados os resultados do 
acompanhamento de 30 dias dos pacientes sintomáticos (n=104)14 e em 2004, o 
acompanhamento de 48 meses dos assintomáticos (n=89)15. Apenas um caso de 
morte por infarto do miocárdio após endarterectomia ocorreu entre todos 
pacientes randomizados, não tendo sido observados outros casos de AVC ou 
morte no seguimento de 30 dias. Um caso de acidente vascular cerebral 
transitório foi descrito no grupo submetido a tratamento endovascular. Lesão 
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de nervo craniano ocorreu em 4 pacientes (7,8%) dos pacientes submetidos a 
endarterectomia e em nenhum tratado pelo método endovascular. Os autores 
concluem que os dois tratamentos são igualmente seguros e eficazes no 
tratamento de estenoses carotídeas sintomáticas e assintomáticas.  

Comentário: não foram publicados até o momento dados de seguimento a 
médio-longo prazo dos pacientes com estenoses carotídeas sintomáticas, 
cujos resultados de 30 dias foram publicados em 2001. No único centro 
envolvido nesse estudo, todos os procedimentos foram realizados por equipe 
extremamente experiente e qualificada para a cirurgia aberta ou para 
angioplastia com stent. 
 

• O estudo “Leicester” 16 e o “Wallstent” 17 foram dois ensaios clínicos 
interrompidos precocemente por questões de segurança. No Leicester após 23 
pacientes terem sido randomizados, 5 de 7 pacientes submetidos ao stent 
tiveram um AVC. No Wallstent, na avaliação de 30 dias, após a randomização 
de 219 pacientes, a taxa de AVC ou morte foi significativamente maior no 
grupo tratado com stent do que no submetido a endarterectomia (12,1 x 4,5%; 
p<0,05). 

 
• O SAPPHIRE18 foi um estudo multicêntrico americano publicado em 2004, 

que comparou o uso de stent associado a dispositivo de proteção cerebral 
versus endarterectomia em pacientes com estenoses sintomáticas >50% ou 
assintomáticas >80%. Todos pacientes deveriam ter pelo menos mais uma 
comorbidade cardiopulmonar (ver ANEXO I). Foram randomizados 167 
pacientes para cada braço do estudo e 71% dos pacientes incluídos tinham 
estenoses assintomáticas. Os cirurgiões e médicos intervencionistas 
selecionados para participação no estudo deveriam estar de acordo com os 
critérios mínimos da American Heart Association em termos de taxa de morte 
ou AVE peri-procedimento (<6%). A média de EAC dos cirurgiões incluídos 
foi de 30/ano (15 à 100) e os médicos intervencionistas tinham histórico de 20 
à 700 procedimentos carotídeos (média de 64). O desfecho combinado de 
morte ou AVC em 30 dias mais AVC ou morte de causa neurológica em 1 ano 
foi de 5,1 x 7,5% (p=0,40), respectivamente para tratamento endovascular e 
endarterectomia. Quando foi associado infarto do miocárdio (IAM) ao 
desfecho, a diferença entre os grupos tornou-se mais evidente (12,1 x 20%, 
p=0,05). Desfechos secundários como paralisia de nervo craniano, 
revascularização e tempo de permanência hospitalar favoreceram o tratamento 
endovascular. Os autores destacam que os procedimentos foram realizados por 
equipes de excelência em suas áreas e que os resultados não são generalizáveis 
para pacientes de baixo risco cirúrgico.  

Comentário: a definição de IAM utilizada foi um aumento da CK >2 vezes o 
limite da normalidade, com fração MB compatível com IAM, sem terem sido 
consideradas alterações no ECG ou sintomas do paciente. Com esta 
definição, casos de IAM com pouca repercussão clínica podem ter sido 
considerados desfechos.  
 

Resultados da Meta-análise: na combinação dos resultados dos estudos disponíveis até 
2004 não foi encontrada diferença entre os métodos terapêuticos nos desfechos de morte ou 
AVC em 30 dias (OR para tratamento endovascular =1,33;  IC 95%=0,86-2,04), morte ou 
AVC incapacitante em 30 dias (OR=1,22; IC 95%=0,61-2,41), morte ou AVC em 1 ano 
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(OR=1,01; IC 95% 0,71-1,44) ou morte, AVC ou IAM (OR=1,04; IC 95%=0,69-1,57). O 
risco de lesão de nervo craniano foi significativamente maior para endarterectomia 
(OR=0,13; IC 95%=0,06-0,25). Os autores da meta-análise destacam que a heterogeneidade 
e a amplitude dos intervalos de confiança encontrados nos principais desfechos não 
excluem a possibilidade de vantagens ou desvantagens importantes para um ou outro 
método. 
Evidências comparando colocação de stent com ou sem o uso dos dispositivos de proteção 
cerebral são baseadas exclusivamente em ensaios não randomizados. Uma meta-análise dos 
estudos adequadamente controlados mostra redução de fenômenos tromboembólicos com 
uso desse dispositivo.  
Conclusões da Meta-análise: não há evidências sobre a eficácia e segurança em longo 
prazo do uso de angioplastia e stent no tratamento de estenoses carotídeas. Os autores 
destacam que a segurança aparentemente semelhante e as vantagens potenciais devem 
estimular a continuação de ensaios clínicos com seguimento maior, devendo-se, no 
momento, restringir o uso de stents carotídeos exclusivamente a pacientes participantes de 
ensaios clínicos.  
Estudos comparativos com ou sem o uso de dispositivos de proteção cerebral nos 
procedimentos endovasculares não estão disponíveis, e, apesar desses dispositivos estarem 
sendo incorporados à prática clínica sua segurança não está definida. Os autores lembram 
que o posicionamento deste dispositivo exige a passagem do mesmo pelo local da estenose, 
o que por si só acarreta um risco de embolização de material da placa. 
 
� A outra meta-análise encontrada3 incluiu na avaliação dos principais desfechos os 

mesmos estudos da meta-análise anterior. Os resultados para os 1154 pacientes 
randomizados nos estudos avaliados não mostrou diferença no desfecho composto de 
morte ou AVC em 30 dias ou morte ou AVC incapacitante. Houve redução na 
incidência de IAM (análise de 2 estudos) e lesão de nervo craniano favorecendo o 
tratamento endovascular (análise de 3 estudos). Os desfechos em um ou dois anos, 
disponíveis para um número menor de pacientes, também não diferiram entre os grupos. 
Os autores destacam a significativa heterogeneidade entre os estudos e as dificuldades 
em estudar um método em rápida evolução, já que as técnicas, equipamentos e 
experiência no uso foram sendo aprimoradas ao longo dos estudos, sendo impossível 
isolar esse fator na análise dos resultados. 

Conclusões da meta-análise: não há qualquer diferença de grande magnitude entre os 
métodos na taxa de morte ou AVC em 30 dias. Pequenas diferenças que favoreçam um ou 
outro método na prática clínica poderão aparecer em futuros estudos já em andamento com 
número e seguimento maiores. 
 
4.2.3 Ensaios clínicos randomizados 

Os ensaios clínicos relevantes publicados até o momento foram incluídos nas duas 
meta-análises e já foram descritos. 
 
4.2.4 Ensaios clínicos em andamento 
CREST (Carotid Revascularization Endarterectomy versus stenting trial) – iniciado em 
dezembro de 2000. Coordenação: Prof. Robert W. Hobson. Newark, EUA.  
EVA-3S (Endarterectomy versus Angioplasty in Patients with Severe Symptomatic 
Carotid Stenosis)– iniciado em setembro de 2000. Coordenação: Prof. Jean-Louis Mas e 
Prof Gilles Chatellier. Paris, França.  
ICSS (International Carotid Stenting Study) – iniciado em maio de 2001. Coordenação: 
Prof. Maritn M Brown Londres, Inglaterra. 
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 SPACE (Stent Protected Percutaneous Angioplasty of the Carotid versus Endarterectomy) 
– iniciado em março de 2001. Coordenação: Prof . Alice Shaffet. Newark, EUA.  

 
 
5. Benefícios esperados 
 
5.1 Redução de mortalidade ou AVC em médio-longo prazo (>2-5 anos) 
Somente um estudo com número pequeno de pacientes com estenoses assintomáticas15 mostrou 
eficácia e segurança equivalentes entre os grupos no seguimento de médio prazo (48 meses). 
 
5.2 Redução de mortalidade ou AVC em 30 dias e em 1 ano: 
As duas meta-análises publicadas não demonstram diferença entre a angioplastia com ou sem 
stent e endarterectomia na incidência do desfecho combinado de morte ou AVC. 
 
5.3 Redução de lesão de nervo craniano ou IAM 
Evidências favorecem o tratamento endovascular. 
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6. Interpretação e Recomendações 
 
 
1) A endarterectomia (cirurgia a céu aberto) permanece como a opção terapêutica de escolha 
para as estenoses carotídeas com indicação de intervenção.   
Esta recomendação baseia-se: (1) na ampla experiência e seguimento em longo prazo com este 
procedimento, (2) nos ensaios clínicos randomizados e meta-análises que demonstram 
mortalidade e taxa de AVC equivalentes aos procedimentos alternativos nos seguimentos de 30 
dias e 1 ano (3) na falta de evidências sobre a eficácia e segurança do método endovascular em 
longo prazo.  

(Nível de evidência A) 
 

2) Não há indicação do uso de angioplastia com stent, associada ou não a dispositivos de 
proteção cerebral, em pacientes com estenoses carotídeas que não teriam indicação de 
endarterectomia. * ver indicações abaixo 
 
 
3) A demonstrada experiência e habilidade do cirurgião e do médico intervencionista são 
fundamentais para que possa ser esperado um benefício da endarterectomia ou do tratamento 
endovascular sobre o tratamento clínico. A incidência máxima de complicações trans ou pós-
procedimento aceitável é de 3% para pacientes assintomáticos e 6% para sintomáticos. 

(Nível de evidência B) 
 
 
4) Em pacientes de alto risco cirúrgico (ver ANEXO I para definição de alto risco) a colocação 
de stent carotídeo é uma alternativa a endarterectomia com resultados clínicos e anatômicos 
equivalentes em curto prazo. 

(Nível de evidência B) 
 

5) Em pacientes com alterações anatômicas cervicais determinadas por cirurgia prévia ou 
radioterapia, ou em estenoses carotídeas acima do nível da 2ª vértebra cervical, o tratamento 
endovascular pode ser considerado como alternativa. 

(Nível de evidência C) 
 
6) Os dispositivos de proteção cerebral usados durante os procedimentos endovasculares 
parecem diminuir o risco de eventos embólicos cerebrais. Esta evidência é baseada em estudos 
não randomizados e séries de casos, necessitando de confirmação por melhores evidências.  

(Nível de evidência C) 
 
 
 
* São consideradas indicações definidas de endarterectomia as estenoses entre 70 e 99%, em pacientes 
sintomáticos ou não. São consideradas possíveis indicações, as estenoses sintomáticas entre 50 e 69% e 
assintomáticas entre 60 e 69%.  
     A medida do grau de estenose carotídea pela angiografia digital deve seguir os critérios do estudo NASCET, 
onde % estenose = ((1-N)/D)x 100, sendo N a medida da luz arterial no ponto de maior estenose e D a medida da 
luz da artéria carótida interna a jusante da estenose no ponto em que as paredes se tornam paralelas. 
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ANEXO I 
 
 
Critérios de alto risco cirúrgico para inclusão no estudo SAPHIRE18 

 

Pelo menos 1 dos seguintes: 
            - doença cardíaca significativa (insuficiência 
cardíaca congestiva, ergometria anormal, necessidade de 
cirurgia cardíaca aberta) 
            - doença pulmonar grave  
            - oclusão carotídea contra-lateral 
            - paralisia no nervo laríngeo contra-lateral 
            - radioterapia ou cirurgia radical cervical prévia  
            - estenose recorrente após endarterectomia  
            - idade maior de 80 anos  
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