
 
 
 
 
 
 
 

Câmara Técnica de Medicina Baseada em 
Evidências 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação de Tecnologias em Saúde 
 
 

Sumário das Evidências e Recomendações para 
Uso de Trombolíticos no Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porto Alegre, novembro de 2005 
 



Avaliação e Recomendações para uso de trombolíticos no AVC  Novembro de 2005 

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  2 

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências 
 
Coordenador: Dr. Alexandre Pagnoncelli (pagnon@terra.com.br ) 
 
 
Revisão da Literatura e Proposição da Recomendação 

Dr. Fernando Herz Wolff (fhwolff@terra.com.br ) 
     Estagiário da CT-MBA – Joel Lavinsky 
 
Consultores Metodológicos 
 Dr. Luis Eduardo Rohde  
 Dra. Carísi Anne Polanczyk 
  
Médico Especialista - Consultor  
 Dr. Maurício Friedrich  
 
Auditor da Unimed Central - Colaborador  
 Dr. Alexandre Pagnoncelli 
 
 
 

Cronograma de Elaboração da Avaliação 
 
 Setembro-05 
Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a serem 
respondidas. 
 Setembro-05 
Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura. 
Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho. 
Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da 
literatura e criação da versão inicial da avaliação. 
Elaboração do protocolo inicial da Avaliação. 
 Outubro-05 
Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista e Auditor para apresentação dos 
resultados e discussão. 
 Outubro-05 
Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e Auditor. 
 Outubro-05 
Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos Auditores e 
Cooperados. 
Apresentação do protocolo na reunião do Colégio de Auditores. 
 Novembro-05 
Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e 
Médicos Cooperados. 



Avaliação e Recomendações para uso de trombolíticos no AVC  Novembro de 2005 

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  3 

MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
 
Estratégia de busca da literatura e resultados 
 
1. Busca de avaliações e recomendações referentes ao tratamento trombolítico no 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) 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) 
• Health Technology Assessment – (HTA – NHS) 

 
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, discutem-
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 uso de trombolíticos para o tratamento do AVC isquêmico segue o princípio 
dos tratamentos de revascularização miocárdica de urgência, ou seja, acredita-se que a 
recanalização precoce dos vasos cerebrais ocluídos possa melhorar a evolução clínica de 
pacientes com AVC. 

A lógica para a terapia trombolítica no AVC está no reconhecimento de que a 
maioria dos eventos é causada por oclusões trombóticas ou tromboembólicas. Estudos 
angiográficos mostram a presença de trombo oclusivo em até 80% dos casos. Entre os 
demais 20% é provável que um número significativo também tenha participação de 
trombos em sua gênese, porém que já sofreram lise espontânea por ocasião da 
angiografia. 
 A única droga trombolítica aprovada para uso no AVC agudo nos EUA, Canadá 
e Europa é o Ativador do Plasminogênio Tecidual Recombinante Humano (rt-PA ou 
alteplase), devendo ser usado em até 3 horas do início dos sintomas, em um centro 
especializado em neurologia e após exclusão de hemorragia intracraniana por 
Tomografia Computadorizada. Outras drogas estudadas são a estreptoquinase (STK), a 
uroquinase e a rpro-Uroquinase. 
 
 
2.CONDIÇÃO CLINICA 
 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Acidente Isquêmico Transitório (AIT) 
 

O AVC é um déficit neurológico súbito que ocorre devido à isquemia (80%) ou 
hemorragia cerebral (20%)1. Representa a mais comum doença neurológica causadora 
de morbidade grave e morte. As causas do AVC isquêmico estão relacionadas à doença 
ateroesclerótica, embolismo de origem cardíaca ou doença de arterial de pequenos 
vasos. A oclusão do vaso responsável pela irrigação de um segmento do cérebro leva a 
interrupção do fornecimento de oxigênio e glicose e subseqüente morte celular, iniciada 
em alguns minutos.  

Quando o AVC é resultado de comprometimento da circulação carotídea 
tipicamente causa paresia ou parestesia, mais evidente na face e menos no membro 
superior, sendo ainda menos pronunciadas no membro inferior. Outros sintomas como 
perda sensorial contralateral, afasia, síndromes de desatenção e cegueira monocular 
transitória unilateral também podem ocorrer. O diagnóstico de doença vertebrobasilar é 
muito provável em casos de cegueira biocular transitória (amaurose fugaz), diplopia, 
ataxia, tetraparesia ou vertigem associada.  

Os AIT são déficits neurológicos de duração menor de 24 horas atribuíveis à 
isquemia nas distribuições das artérias carótida ou vertebrobasilar. A distinção entre um 
AIT e AVC é arbitrária. Ambos exigem avaliação completa para determinar a 
fisiopatologia subjacente e diminuir o risco de eventos isquêmicos subseqüentes. 
Embora os AIT costumem resultar de doença aterosclerótica em vasos grandes, outras 
etiologias devem ser levadas em consideração. 
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Figura 1 – Causas de AVC 

 
3. COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO USO DA TERAPIA 
TROMBOLÍTICA 
 
 O tratamento trombolítico estimula a fibrinólise intrínsica a controlar a trombose 
patogênica. O trombolítico ideal induziria a dissolução do trombo patológico sem 
produzir fibrinólise sistêmica e consequente alteração da trombose fisiológica 
necessária para manutenção da hemostasia. Como os trombolíticos disponíveis ainda 
não têm a seletividade desejada, ainda são significativos os riscos de hemorragia, 
especialmente a transformação hemorrágica de um AVC isquêmico. Além do risco de 
hemorragia os trombolíticos induzem secundariamente um estado pró-inflamatório e de 
hipercoagulação, através da ativação do sistema do complemente e das quininas que 
leva a maior produção de trombina. O efeito pró-coagulante é maior com a 
estreptoquinase do que com o rt-PA.2 

 
 
4. RECOMENDAÇÃO QUANTO AO USO DE TROMBOLÍTICOS NO AVC 
 
4.1 Objetivos 
Determinar as evidências que suportam o uso dos trombolíticos no Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), em que situações seu uso está indicado e as opções de fármacos 
trombolíticas a serem utilizados.  
 
4.2 Resultados da Revisão da Literatura 
Avaliações de tecnologias em saúde, recomendações nacionais e internacionais 

• NICE (NHS - Inglaterra): não foi encontrado 
• HTA (Inglaterra  - Universidade de Southampton): A Systematic Review of the 

Effectiveness, Cost-Effectiveness and Barriers to Implementation of Thrombolytic 
and Neuroprotective Therapy for Acute Ischaemic Stroke in the NHS. HTA vol 6 
(26), 2002.  
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• CCOHTA (Canadá – Governo Federal): Recombinant Tissue Plasminogen 
Activator (rt-PA) in Acute Ischemic Stroke - Pre-Assessment. CCOHTA, n°38 – 
Nov, 2004.  

• Diretrizes internacionais: 
- The Joint Committee on Guidelines for the Management of Stroke 

Japanese Guidelines for the Management of Stroke 2004. 
- American College of Chest Phisycians - Antithrombotic and 

thrombolytic therapy for ischemic stroke: the Seventh ACCP 
Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. 
Chest, 2004. 

-  Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Diagnosis and 
initial treatment of ischemic stroke. Fevereiro de 2005. 

- American Heart Association/American Stroke Association. 
Guidelines for the Early Management of Patients With Ischemic 
Stroke. 2005 Guidelines Update.  

• UNIMEDs: não foram encontradas recomendações na busca on-line 
 
Meta-análises: 
• Cochrane Collaboration:  

- Wardlaw JM, Zoppo G, Yamaguchi T, Berge E. Thrombolysis for acute 
ischaemic stroke (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 
2005. Última atualização: Março,  2003. 

- Mielke O, Wardlaw J, Liu M. Thrombolysis (different doses, routes of 
administration and agents) for acute ischaemic stroke (Cochrane 
Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2005. Ultima atualização: 
Outubro, 2003. 

- Hacke W, Donnan G, Fieschi C, Kaste M, von Kummer R, Broderick JP, 
et al. Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis 
of ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet 
2004;363(9411):768-74. 
 

Principais Ensaios Clínicos Randomizados: 
Estão citados separadamente os cinco principais estudos que utilizaram alteplase. 
Estudos com outros trombolíticos que seguem sem aprovação para o uso clínico 
estão mencionados nas meta-análises e diretrizes, e não serão individualmente 
descritos. 

- NINDS rt-PA Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for 
acute ischemic stroke. N Engl J Med 1995;333(24):1581-7. 

- Hacke W, Kaste M, Fieschi C, Toni D, Lesaffre E, von Kummer R, et al. 
Intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator 
for acute hemispheric stroke. The European Cooperative Acute Stroke 
Study (ECASS). JAMA 1995;274(13):1017-25. 

- Hacke W, Kaste M, Fieschi C, von Kummer R, Davalos A, Meier D, et 
al. Randomised double-blind placebo-controlled trial of thrombolytic 
therapy with intravenous alteplase in acute ischaemic stroke (ECASS II). 
Lancet 1998;352(9136):1245-51. 

- Clark WM, Wissman S, Albers GW, Jhamandas JH, Madden KP, 
Hamilton S, et al. Recombinant tissue type plasminogen activator 
(Alteplase) for ischemic stroke 3 to 5 hours after symptom onset. The 
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ATLANTIS Study: a randomized controlled trial. JAMA 
1999;282(21):2019-26. (ATLANTIS B) 

- Clark WM, Albers GW, Madden KP, Hamilton S, Thrombolytic Therapy 
in Acute Ischemic Stroke Study Investigators. The rtPA (alteplase) 0- to 
6-hour acute stroke trial, part A (A0276g): results of a double-blind, 
placebo-controlled, multicenter study. Stroke 2000;31(4):811-6. 
(ATLANTIS A) 

 
Estudos que avaliaram a trombólise intra-arterial: 
Devido a escassez de ensaios clínicos serão citados também estudos com outros 
delineamentos: 

- Furlan A, et al. Intra-arterial prourokinase for acute ischemic stroke. The 
PROACT II study: a randomized controlled trial. Prolyse in Acute 
Cerebral Thromboembolism. JAMA. 1999 Dec 1;282(21):2003-11 

- Christopher A Combined Intravenous and Intra-Arterial r-TPA Versus 
Intra-Arterial Therapy of Acute Ischemic Stroke Emergency 
Management of Stroke (EMS) Bridging Trial. Stroke. 1999;30:2598-
2605. 

- The IMS Study Investigators. Combined Intravenous and Intra-Arterial 
Recanalization for Acute Ischemic Stroke: The Interventional 
management of Stroke Study. Stroke. 2004;35:904-912. 

- Macleod MR, et al. Results of a multicentre, randomised controlled trial 
of intra-arterial urokinase in the treatment of acute posterior circulation 
ischaemic stroke. Cerebrovasc Dis. 2005;20(1):12-7 

- Ducrocq X, et al. Comparison of intravenous and intra-arterial urokinase 
thrombolysis for acute ischaemic stroke. J Neuroradiol. 2005 
Jan;32(1):26-32. 

 
 

4.3 Sínteses dos principais estudos encontradas: 
 

� Na Avaliação de Tecnologia em Saúde realizada pela Universidade de 
Southampton para o NHS publicada em 2002, foi realizada revisão sistemática e 
meta-análise da efetividade, custo-efetividade e impedimentos para a utilização 
de terapia trombolítica no sistema público de saúde da Inglaterra. Os autores 
encontraram dados sobre 5210 pacientes incluídos em 17 ensaios clínicos, o que 
é considerado um número pequeno de pacientes se comparado aos incluídos em 
estudos de infarto do miocárdio, por exemplo. Desses estudos 14 randomizaram 
os pacientes nas primeiras seis horas do início dos sintomas e 4 utilizaram 
Estreptoquinase, 8 rt-PA, 3 Uroquinase e 2 rpro-Uroquinase. Os principais 
resultados do estudos foram: 

- Mortalidade geral nos primeiros 7 a 10 dias: sete ECR fornecem 
dados sobre mortalidade precoce. O conjunto dos dados mostra excesso 
de mortalidade no grupo tratado com trombolíticos, 16,6 versus 9,8% 
(OR=1,85  IC 95% 1,48-2,32). Quando analisados por tipo de 
trombolítico usado observa-se que a diferença de mortalidade com rt-PA 
torna-se não significativa (OR=1,24 IC95% 0,85-1,81), enquanto que 
para STK e para o uso associado de anti-agregante plaquetário, os riscos 
permaneceram significativos, OR=1,90 [IC95% 1,37-2,63] e OR=3,86 
[IC95% 2,26-6,59], respectivamente. 
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- Hemorragia intracraniana fatal: os pacientes do grupo que recebeu 
trombolíticos tiveram risco mais de quatro vezes maior desse desfecho 
do que os que não receberam trombolíticos (OR=4,33  IC95% 3,12-
6,03), podendo os dados estarem sub-estimados na medida que alguns 
pacientes que morreram não realizaram TC. O risco foi maior com 
qualquer um dos fármacos avaliados. 

- Hemorragia intracraniana sintomática (fatal e não fatal): o risco 
também foi maior para pacientes tratados com qualquer trombolítico 
(9,3x 2,6%, OR=3,46  IC95% 2,75-4,37). Analisando separadamente o 
risco para rt-PA observa-se OR=3,13 [2,34-4,19] para este desfecho, o 
que representa numa coorte hipotética de 1000 pacientes, 70 hemorragias 
sintomáticas a mais do que no grupo não exposto a medicação. 

- Mortalidade geral ao término do seguimento: houve significativa 
heterogeneidade nos resultados dos estudos quanto a este desfecho o que 
pode prejudicar a meta-análise. A análise considerando qualquer 
trombolítico mostra aumento de mortalidade de 15,7 para 19,1% nos 
pacientes que foram submetidos à trombólise (OR=1,32   IC95%=1,13-
1,53). Em relação aos estudos com rt-PA houve aumento não 
significativo desse desfecho (OR=1,17  IC95%=0,95-1,45).  

- Desfecho combinado de mortalidade ou dependência ao término do 
seguimento: 12 estudos, incluindo 4342 pacientes avaliaram este 
desfecho. Considerando os trombolíticos em conjunto houve redução de 
17% no desfecho combinado, que ocorreu em 59,2% dos indivíduos do 
grupo controle e em 55,1% dos que receberam trombolíticos (OR=0,83  
IC95%  0,73-0,94). Considerando separadamente os seis estudos com rt-
PA, observou-se uma redução relativa de risco de 20% (OR=0,80 [IC 
95%  0,69-0,93]), o que representaria 55 desfechos a menos em uma 
população de 1000 pacientes. Para os dados conjuntos não houve 
heterogeneidade, porém entre os seis estudos com rt-PA houve 
heterogeneidade significativa. Analisando-se o subgrupo de pacientes 
que receberam a medicação nas primeiras 3 horas desde o início do 
evento comparativamente com os controles, observa-se morte ou 
dependência em 54,8 x 67,2%, respectivamente (OR=0,59  IC95% 0,46-
0,74). 

- Custo-efetividade do tratamento com rt-PA: o estudo foi realizado sob 
a perspectiva do sistema de saúde inglês, considerando, entre outros, os 
custos da internação aguda e os custo do tratamento domiciliar de 
pacientes dependentes. O cálculo da custo-efetividade só tem valor 
considerando clinicamente relevante o benefício proporcionado pela 
alteplase no desfecho combinado de morte ou invalidez . O principal 
cálculo mostra que o tratamento com rt-PA tem um custo de £13581 por 
QALY* o que é considerado aceitável quando comparado a outros 
tratamentos em uso naquele sistema de saúde como, por exemplo, uso de 
ticlopidina para prevenção secundária de AVC. Entretanto o cálculo 
desse valor apresentou grande variação na análise de sensibilidade, 
variando da economia de £81680/QALY ao gasto incremental de 
£142505/QALY. Outro cálculo interessante, apesar de muito sujeito a 
distorções pela imprecisão das medidas ao longo prazo, mostra que se o 
modelo for rodado até o final da expectativa de vida da coorte hipotética 
de pacientes, o uso da rt-PA pode gerar economia de £96565/QALY. 
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Sandercock P, Berge E, Dennis M, Forbes J, Hand P, Kwan J, et al. A systematic review 
of the effectiveness, cost-effectiveness and barriers to implementation of thrombolytic 
and neuroprotective therapy for acute ischaemic stroke in the NHS. Health Technol 
Assess 2002;6(26):1-1121. 
 
 

� O CCOHTA publicou em 2004 o pre-assessment (revisão preliminar) sobre o 
uso de trombolíticos no AVC incluindo estudos com resultados disponíveis até 
julho daquele ano. Como a alteplase (rt-PA) foi o primeiro e segue sendo o 
único medicamento aprovado para este fim nos Estados Unidos (1996), no 
Canadá (1999) e na Europa (2000) a revisão deteve-se, portanto, na avaliação 
das evidências sobre efetividade, custo-efetividade e riscos do uso do rt-PA no 
AVC agudo.  

As principais conclusões desta avaliação, baseadas em 2 meta-análises 
(Wardlaw et al e Hacke et al) e nos cinco principais ECR realizados 
(NINDS, ECASS-1, ECASS-2, ATLANTIS A, ATLANTIS B), são: 
- A rt-PA quando administrado nas primeiras 3 horas desde o início do 

AVC, em centros neurológicos terciários, pode diminuir a incapacidade 
em sobreviventes de AVC; 

- Não há benefício demonstrável na mortalidade; 
- O uso fora de centros especializados ou fora de protocolos rígidos pode 

trazer mais danos pela ocorrência de hemorragia intracraniana do que 
benefícios. 

- A dose aprovada para uso é a de 0,9mg/Kg até 90mg. Outras doses ou 
uso após 3 horas do início do evento não tem benefício demonstrado. 
 
Os revisores da CCOHTA também avaliaram os estudos de fármaco-

economia. São relatadas três estudos: um estudo americano com projeção de 
economia de US$4-5milhões para cada 1000 pacientes tratados e um benefício 
de 564 QALY em 30 anos.1 Um  estudo canadense que projetou os custos ao 
longo da vida a partir do AVC em pacientes tratados ou não com alteplase, 
mostrou economia para o sistema de saúde canadense de C$3800 por paciente. 
Os autores do estudo concluem que a alteplase é uma alternativa 
economicamente atrativa.2 Também é citado o estudo inglês de Sandercock et al 
descrito anteriormente.  

 
The Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment 
(CCOHTA) Recombinant Tissue Plasminogen Activator (rt-PA) in Acute 
Ischemic Stroke. No. 38.Nov 2004 

                                                           
1 * QALY (quality adjusted life years) = AVAQ (anos de vida ajustados por qualidade). Medida de 
desfecho freqüentemente usada em estudos de custo-efetividade. Tem o objetivo de valorizar não apenas 
o tempo a mais de vida que determinada tecnologia em saúde proporciona em relação à outra, mas 
também a qualidade desse aumento de vida. Convencionalmente, tem sido calculado multiplicando-se o 
valor da qualidade de vida em um determinado estado de saúde pela duração daquele estado. Por 
exemplo: aumento de vida de 10 anos, porém com dor, estabelecida em instrumentos específicos como 
igual a 0,7, corresponderia a 0,7x10anos= 7 QALY; já os mesmos 10 anos com uma dor maior poderiam 
ser calculados como: 0,5 x 10 anos=5 QALY. 
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¹ Fagan SC, Morgenstern LB, Petitta A, Ward RE, Tilley BC, Marler 
JR, et al. Cost-effectiveness of tissue plasminogen activator for acute 
ischemic stroke. Neurology 1998;50(4):883-90. 

² Sinclair SE, Frighetto L, Loewen PS, Sunderji R, Teal P, Fagan SC, 
et al. Cost-utility analysis of tissue plasminogen activator therapy for acute 
ischaemic stroke: a Canadian healthcare perspective. PharmacoEconomics 
2001;19(9):927-36. 

 
 

� Meta-análise da Cochrane, publicada em março de 2003 por Wardlaw et al 
analisou dados de 18 estudos com 5727 pacientes. 50% dos pacientes estudados 
participaram de estudos com rt-PA. Os principais resultados encontradas foram: 

- a administração de trombolíticos até 6 horas após o início do AVC 
reduziu a proporção de pacientes que morreram ou ficaram dependentes 
(desfecho combinado) ao final de um seguimento de 3 a 6 meses 
(OR=0,84  IC 95% 0,75-0,95). O benefício para pacientes tratados nas 
primeiras 3 horas pareceu maior (OR=0,66  IC95%=0,53-0,86).  

- pacientes submetidos a trombólise apresentaram aumento de mortalidade 
geral nos primeiros 10 dias (OR=1,81  IC 95% 1,46-2,24) e  aumento 
também significativo no número de AVC hemorrágicos fatais (OR=4,43) 
e não fatais (OR=3,37); 

- o uso de trombolíticos esteve associado também a aumento da 
mortalidade geral ao final de 3 a 6 meses (OR=1,33  IC95%  1,15-1,53), 
exceto no subgrupo de pacientes tratados nas primeiras 3 horas 
(OR=1,13 IC95%  0,86-1,48). 
Os autores da meta-análise destacam que houve heterogeneidade entre os 

estudos, provavelmente relacionada ao trombolítico usado, uso de aspirina 
ou heparina, gravidade do AVC e tempo até o tratamento. Estudos que 
usaram rt-PA sugerem que este trombolítico possa estar associado a menos 
risco de morte em 10 dias (OR=1,24  IC95% 0,85-1,81) e maior benefício 
em termos de sobrevida ou incapacidade (OR=0,80  IC95%=0,69-0,93) do 
que as outras drogas, mas não há ensaios clínicos randomizados que tenham 
feito comparação direta entre drogas.  
 Conclusões dos revisores: 
- apesar de dados limitados, há evidências de que o uso de trombolíticos 

na fase agudo do AVC diminui significativamente o número de mortes 
ou de incapacitados ao final de 3 a 6 meses de acompanhamento; 

- há evidências consistentes de aumento de mortalidade geral e por AVC 
hemorrágico com o uso dos trombolíticos; 

- não há evidências suficientes que permitam identificar a janela de tempo 
ideal para o uso dos trombolíticos, o melhor agente, dose ou esquema de 
infusão, os achados radiológicos que indiquem maior benefício ou risco 
do tratamento, faixa etária na qual o tratamento é mais útil e se e quando 
anti-trombóticos devem ser usados após o uso de trombolíticos; 

- a maior parte das evidências disponíveis são relativas a alteplase, 
sugerindo menos mortes e maior prevenção de morte ou dependência do 
que com a estreptoquinase. Há dados insuficientes quanto a Uroquinase 
ou pro-Uroquinase. 

- Com base nessas conclusões, alguns médicos podem optar pelo uso de 
trombolíticos em pacientes altamente selecionados e em serviço 
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adequado para este fim, enquanto outros podem optar por não usar ou 
usar somente no contexto de ensaios clínicos. 

 
Wardlaw JM, del Zoppo G, Yamaguchi T, Berge E. Thrombolysis for acute ischaemic 
stroke (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2005. Última 
atualização: 14 de março de 2003. 
 
 

� Meilke et al avaliaram diferentes agentes trombolíticos e diferentes regimes de 
administração no AVC em uma metanálise da Cochrane atualizada pela última 
vez em outubro de 2003. Foram selecionados 10 estudos envolvendo 1641 
pacientes, a maioria, no Japão. Em 7 estudos (1072 pacientes) diferentes doses 
de rt-PA ou uroquinase foram comparadas entre si, e nos restantes três estudos 
(688 pacientes) foram comparados diferentes agentes ou vias de administração 
(rt-PA versus uroquinase, e uroquinase em cultura tecidual versus uroquinase 
convencional, rt-PA arterial+rt-PA endovensoso versus rt-PA arterial). Doses 
superiores de terapia trombolítica estiveram associados com risco três vezes 
maior de hemorragia intracraniana fatal (OR=3,25  IC95% 1.32-7.97) 
comparado com doses menores do mesmo agente. Não foram encontradas 
diferenças em mortes precoces ou tardias entre doses maiores ou menores do 
mesmo agente. Também não  foi encontrada diferença significativa entre os 
diferentes trombolíticos ou vias de administração testadas. 

Os revisores concluem que não há evidências que permitam concluir 
sobre a maior efetividade de um agente trombolítico ou de uma dose sobre outra. 
É possível concluir preliminarmente que doses maiores estão associadas a maior 
risco de hemorragia intracraniana. Os autores enfatizam que há ausência de 
evidências, e não evidências mostrando que não há diferença entre agentes 
usados para trombólise no AVC. 

 
Mielke O, Wardlaw J, Liu M. Thrombolysis (different doses, routes of administration 
and agents) for acute ischaemic stroke (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, 
Issue 2, 2005. Ultima atualização: 11 de outubro de 2003. 
 
 

� Os autores dos estudos ATLANTIS, ECASS e NINDS analisaram em conjunto 
os desfechos para o tratamento precoce do AVC com rt-PA. Os autores tinham 
como objetivos avaliar a relação entre o intervalo desde o início do AVC e o 
início da infusão do trombolítico com os desfechos de hemorragia intracraniana 
clinicamente relevante e desfechos favoráveis em três meses de seguimento. A 
metanálise incluiu 2775 pacientes com idade média de 68 anos, escore basal 
médio de 11 no National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) e um tempo 
médio até o início do tratamento de 4 horas. Os autores observaram que quanto 
menor o tempo até o início da infusão da alteplase, maior foi o benefício 
encontrado, especialmente até 90 minutos, mas estendendo-se até 4,5 horas. O 
risco de hemorragia intracraniana não esteve associado ao tempo até o início da 
reperfusão.  

Hacke W, Donnan G, Fieschi C, Kaste M, von Kummer R, Broderick JP, et al. 
Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, 
ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet 2004;363(9411):768-74. 
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� Um comitê formulou em 2004 o Guideline Japonês para o manejo do AVC. No 

que se refere a trombolíticos, o uso da rt-PA, quando preenchido os critérios de 
inclusão e exclusão dos principais estudos, foi considerada indicação de grau A 
(fortemente recomendada). O uso da Uroquinase (aprovada para o uso do Japão) 
recebeu indicação grau C1 (pode ser considerada, porém evidências clínicas são 
inconclusivas). 

 
Obs: Esse Guideline recebeu críticas por ter sido realizado com base nos mesmos 
estudos incluídos nos Guidelines americandos e europeus, o que poderia tornar os 
resultados não aplicáveis a população japonesa. Recentemente foram publicados na 
forma de resumo os resultados do primeiro estudo randomizado de rt-PA na 
população japonesa, tendo sido encontrados resultados semelhantes aos do estudo 
NINDS (ver abaixo), favorecendo o uso da rt-PA nas primeiras 3 horas do início do 
quadro. No entanto, a mortalidade geral em 3 meses foi menor no estudo japonês.  

 
The Joint Committee on Guidelines for the Management of Stroke (Yukito Shinohara, 
Takashi Yoshimoto, Yasuo Fukuuchi, Shigenobu Ishigami). Japanese Guidelines for the 
Management of Stroke 2004, Kyowa Kikaku, Ltd. Tokyo, 2004. 
 
Masao NAGAYAMA and Yukito SHINOHARA. Acute Stroke Therapy Based on 
Japanese Guidelines: Acute Stroke Therapy Based on Japanese Guidelines for the 
Management of Stroke 2004. Internal Medicine Vol. 44, No. 4 (April 2005). 
 

� A diretriz da American College of Chest Physician publicada em 2004 
preconiza: 

- administração de rt-PA intravenoso na dose de 0.9 mg/kg até um máximo 
de 90mg, com 10% da dose total inicialmente administrado in bolus e o 
restante infundido ao longo de 60 minutos, em pacientes elegíveis * com 
início dos sintomas de AVC nitidamente iniciados há menos de 3 horas; 
(Grau 1A – recomendação forte, relação risco/benefício clara)   

- a não administração de trombolíticos em pacientes com extensa (mais de 
um terço do território da artéria cerebral média) e clara hipodensidade na 
TC. (Grau 1B – recomendação forte, relação risco/benefício clara) 

- a não administração de rt-PA em pacientes com AVC entre 3 e 6 horas 
desde o início dos sintomas. (Grau 2A – recomendação de força 
intermediária. Relação risco/benefício incerta)  

- a não administração de estreptoquinase no AVC em qualquer tempo. 
(Grau 1A)  

- a utilização da trombólise intra-arterial com t-PA nas primeiras 6 horas 
em pacientes com oclusão de artéria cerebral média demonstrada 
angiograficamente e sem sinais de demais áreas de infarto na TC e em 
pacientes com trombose de artéria basilar sem evidência por RMN ou TC 
de infarto extenso. (Grau 2C – Recomendação muito fraca, baseada em 
estudos observacionais. Relação risco/benefício incerta)  
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Os critérios considerados como de elegibilidade para esta recomendação são: idade maior de 18 
anos, diagnóstico clínico de AVC com déficit neurológico clinicamente significativo, tempo 
desde o início dos sintomas claramente definido como menor de 3 horas, TC inicial sem 
evidências de hemorragia. Critérios de exclusão: melhora rápida dos sintomas, história de 
hemorragia intracraniana, convulsão no AVC, AVC ou trauma craniano nos últimos 3 meses, 
cirurgia de grande porte ou trauma sério nas últimas 2 semanas, hemorragia urinária ou 
gastrointestinal nas últimas 3 semanas, pressão sistólica maior que 185mmHg ou diastólica 
maior que 110mmHg, tratamento agressivo para o controle da pressão, glicemia menor que 
50mg/dL ou maior do que 400mg/dL, sintomas de hemorragia subaracnóide, punção arterial em 
local não compressível ou punção lombar na última semana, menos de 100000 plaquetas/dL, 
TTPA anormal, quadro sugestivo de pericardite pós-infarto do miocárdio, gestantes ou lactantes 
e uso de anticoagulante oral com INR maior que 1,7. 

Albers GW, Amarenco P, Easton JD, Sacco RL, Teal P. Antithrombotic and 
thrombolytic therapy for ischemic stroke: the Seventh ACCP Conference on 
Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest 2004 Sep;126(3 Suppl):483S-512S. 
[202 references] 

 

� O Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) publicou em 2005 um 
guideline sobre o diagnóstico e manejo inicial do AVC. O ICSI recomenda que 
os candidatos a receber rt-PA devem fazê-lo nas primeiras 3 horas do início dos 
sintomas e menos de 60 minutos desde chegada na emergência. Os critérios de 
inclusão e exclusão são equivalentes aos mencionados na diretriz da ACCP 
acima. 

A utilização de trombólise intra-arterial é uma opção para pacientes com 
oclusão de artéria cerebral média ou basilar que chegam a emergência dentro da 
janela terapêutica de 3 horas desde o início dos sintomas. Os autores consideram 
que este tratamento é indicado para pacientes altamente selecionados e não há 
evidências de que seja superior a trombólise endovenosa.  

Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Diagnosis and initial treatment of 
ischemic stroke. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement 
(ICSI); 2005 Feb. 63 p. [113 references]  

 

� A diretriz da American Society of Interventional and Therapeutic 
Neuroradiology e da Society of Interventional Radiology de 2003 aborda 
especificamente a utilização de terapia trombolítica intra-arterial no AVC. As 
entidades consideram que os resultados do estudo PROACT II¹ com uso de pro-
uroquinase recombinante (r-proUK) são evidência convincente de que a terapia 
trombolítica intra-arterial é uma terapia aceitável e apropriada para o tratamento 
do AVC agudo. Recomendam que a realização de trombólise cerebral intra-
arterial deva ser realizada por centro e pessoal altamente especializados em 
angiografia cerebral e somente nos pacientes que preenchem rigorosamente os 
critérios dos estudos já realizados. 

Emergency interventional stroke therapy. A statement from the American Society of 
Interventional and Therapeutic Neuroradiology and the Society of Interventional. 
Radiology. J Vasc Interv Radiol 2003 Sep;14(9 Pt 2):S385. [3 references] 

1   Furlan A, Higashida R, Wechsler L, Gent M, Rowley H, Kase C, Pessin M, 
Ahuja A, Callahan F, Clark WM, Silver F, Rivera F.Intra-arterial prourokinase for acute 



Avaliação e Recomendações para uso de trombolíticos no AVC  Novembro de 2005 

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  14 

ischemic stroke. The PROACT II study: a randomized controlled trial. Prolyse in Acute 
Cerebral Thromboembolism. JAMA. 1999 Dec 1;282(21):2003-11. 

 
 
� A revisão da diretriz da American Heart Association e da American Stroke 

Association de 2005, mantém como indicação de grau A o uso de rt-PA nas 
primeiras três horas da evolução de pacientes cuidadosamente selecionados 
vítimas de AVC.  
Os critérios de elegibilidade para uso de rt-PA nesta diretriz são: 

- diagnóstico de AVC isquêmico com déficit neurológico clinicamente detectável; 
- as alterações neurológicos não devem estar melhorando espontaneamente; 
- os déficits neurológicos não devem ser isolados ou mínimos; 
- deve-se ter atenção especial ao tratar pacientes com déficit acentuados; 
- os sintomas do AVC não devem ser sugestivos de hemorragia subaracnóidea; 
- início dos sintomas deve ser a menos de 3 horas do início do tratamento; 
- história negativa para AVC, TCE ou IAM nos últimos 3 meses; 
- história negativa para sangramento urinário ou gastrointestinal nas últimas 3 semanas; 
- história negativa de cirurgia nas últimas 2 semanas; 
- história negativa de punção arterial em local não compressível na última semana; 
- história negativa para hemorragia intracraniana; 
- pressão arterial menor de 185/110mmHg; 
- exame físico sem evidência de fratura ou trauma; 
- não estar usando anticoagulante oral, ou, se estiver, ter INR menor ou igual a 1,7; 
- se usou heparina nas últimas 48 horas ter TTPA normal; 
- número de plaquetas maior ou igual a 100000 mm³; 
- glicemia maior ou igual a 50mg/dL; 
- história negativa para convulsão com déficit focal pós-ictal; 
- TC sem evidência de infarto multilobar (hipodensidade maior de um terço de 

hemisfério cerebral); 
- O paciente ou familiar responsável é compreende os possíveis riscos e benefícios do 

tratamento. 
 

Adams H, Adams R, Del Zoppo G, Goldstein LB. Guidelines for the Early Management 
of Patients With Ischemic Stroke 2005 Guidelines Update. A Scientific Statement From 
the Stroke Council of the American Heart Association/American Stroke Association. 
Stroke. 2005;36:916-921. 
 
Principais Ensaios Clínicos Randomizados utilizados nas meta-análises e 
diretrizes: 
 

� O estudo NINDS, publicado em 1995, avaliou de forma randomizada e em 
análise de eficácia (on treatment) 624 pacientes de 18 a 80 anos com AVC 
clinicamente significativo para uso de rt-PA (0,9mg/kg até 90mg, sendo 10% da 
dose in bolus e o restante em 60 minutos) ou placebo nas primeiras 3 horas 
desde o início dos sintomas. Foram analisados separadamente pacientes que 
utilizaram a medicação nos primeiros 180 minutos daqueles que usaram entre 
180 e 360 minutos. Foram avaliados desfechos neurológicos em várias escalas 
clínicas após 2h, 24h, 7 a 10 dias e 3 meses após a randomização. Os médicos 
que realizavam as avaliações desconheciam o tratamento recebido pelo paciente.  
Observou-se melhora neurológica superior após 24 horas no grupo dos pacientes 
tratados com rt-PA quando comparado ao grupo placebo (NIH Stroke Scale 
médio=8 versus 12, <0,01). Em três meses, a análise mostrou um aumento 
significativo na proporção de pacientes com desfechos clínicos favoráveis 
(nenhuma ou mínima incapacidade definida por escore de Rankin igual a 0 ou 1) 
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quando rt-PA foi comparado a placebo, 42.6% versus 26.6% [OR=2.05 IC95% 
1.46-2.87]. Mortalidade geral não foi diferente entre os grupos, 17 versus 21% 
[OR=0,80 IC95% 0,58-1,11]. O risco de hemorragia intracraniana foi dez vezes 
maior no grupo da rt-PA (6.4% com rt-PA versus 0.6% no grupo placebo), 
sendo a maior parte delas nas primeiras 24 horas e aproximadamente a metade 
delas fatal. Não foram observadas diferenças entre os grupos com relação a 
hemorragias sistêmicas. Análise retrospectiva dos dados sugere benefício 
superior nos pacientes em que o trombolítico foi administrado nos primeiros 90 
minutos quando comparado a 90 a 180 minutos. 

Comentário: os resultados do NINDS sugerem um benefício da alteplase em condições 
ideais, já que não foi realizada análise de efetividade (intention to treat). Outra crítica ao 
estudo refere-se ao fato do maior número de paciente que receberam rt-PA entre 90 e 
180 minutos apresentava AVC leve na linha de base quando comparados ao placebo. 
Essa diferença pode ser responsável por parcela significativa do benefício atribuído a 
medicação. 
 

NINDS rt-PA Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute 
ischemic stroke. N Engl J Med 1995;333(24):1581-7. 

 
 

� No ECASS I 620 pacientes foram randomizados nas primeiras 6 horas desde o 
início dos sintomas para rt-PA (1.1 mg/kg) ou placebo. Na análise de efetividade 
(intention to treat), não foram observadas diferenças entre os grupos em relação 
a desfecho neurológico favorável em 90 dias (medido pela escore de Rankin). A 
mortalidade foi superior no grupo rt-PA (22.4%) do que no grupo placebo 
(5.8%) (OR=1,4  IC95%= 1.01-1.95). A incidência de hemorragia intracraniana 
também foi superior no grupo tratado com rt-PA (20% versus 6.5%). Na análise 
de eficácia (excluindo 17% de pacientes que violaram o protocolo), uma maior 
proporção de pacientes se beneficiaram com rt-PA, sem diferença na 
mortalidade em 90 dias. 

Comentário: Os resultados negativos do estudo são atribuídos a dose mais alta de rt-PA 
que foi considerada a causa da maior incidência de hemorragia intracraniana e ao fato 
da maioria dos pacientes ter sido incluída após 3 horas de evolução do quadro. Em 
análise retrospectiva do subgrupo de pacientes que tratados nas 3 primeiras horas, os 
resultados foram superponíveis aos do NINDS. 
 
Hacke W, Kaste M, Fieschi C, Toni D, Lesaffre E, von Kummer R, et al. Intravenous 
thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator for acute hemispheric 
stroke. The European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS). JAMA 
1995;274(13):1017-25. 
 
 

� O ECASS II incluiu 800 pacientes tratados com rt-PA (0.9 mg/kg tratados entre 
0 e 6 horas após o início do AVC) ou placebo. Os pacientes foram também 
estratificados pelo tempo de apresentação em dois grupos, de 0 a 3 horas e de 3 a 
6 horas após o início dos sintomas. O principal desfecho avaliado foi o 
percentual de pacientes com desfecho neurológico favorável (definido por 
escore de Rankin igual a 0 ou 1) após três meses. Esse desfecho não foi diferente 
entre os grupos (40.3% com rt-PA versus 36.6% com placebo; RR=1,10  IC95%  
0.93-1.32). Assim como no ECASS I, a maioria dos pacientes foi randomizada 
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após 3 horas, a análise de subgrupo mostrou uma tendência para melhora dos 
desfechos nos pacientes tratados com menos de 3 horas após o início dos 
sintomas (20% do total de pacientes desse estudo). A mortalidade geral em 3 
meses não foi diferente entre os grupos (RR=0,98  IC95% 0.65-1.46). 
Hemorragia cerebral foi mais freqüente com rt-PA (8.8%) do que com placebo 
(3.4%) [RR=2,65  IC95% 1,43-4,92]. 

 
Hacke W, Kaste M, Fieschi C, von Kummer R, Davalos A, Meier D, et al. 
Randomised double-blind placebo-controlled trial of thrombolytic therapy with 
intravenous alteplase in acute ischaemic stroke (ECASS II). Lancet 
1998;352(9136):1245-51. 

 
 

� O estudo ATLANTIS A foi inicialmente realizado para avaliar o tratamento com 
rt-PA na dose de 0.9 mg/kg ou placebo nas primeiras 6 horas do AVC. Devido a 
discussão do comitê de segurança sobre a inclusão dos pacientes entre 5 e 6 
horas, o início do tratamento foi alterado para 0 a 5 horas. Após a publicação do 
NINDS o desenho do estudo foi novamente alterado para 3 a 5 horas. Demais 
critérios de inclusão e exclusão são equivalentes aos do NINDS. Os resultados 
desse estudo foram divididos em parte A e B. 

 O ATLANTIS A1 avaliou a segurança e eficácia do rt-PA em 142 pacientes 
tratados entre 0 e 6 horas. Não foi encontrada diferença em qualquer desfecho 
funcional em 30 ou 90 dias. O tratamento com rt-PA aumentou 
significativamente a taxa de hemorragia intracraniana (11.3% versus 0%; RR=17  
IC95% 1-289) e mortalidade em 3 meses (22.5% versus 7%; RR 3,20  IC95% 
1,24-8,26). Nesta fase do estudo 85% dos pacientes foram randomizados após a 
terceira hora.  

O ATLANTIS B2 incluiu 613 pacientes tratados com rt-PA ou placebo no 
intervalo entre 3 a 5 horas do início do AVC. No desfecho primário, recuperação 
neurológica em 3 meses, não foi encontrada diferença entre o placebo e rt-PA. O 
tratamento com rt-PA esteve associado com uma taxa de 6.7% de hemorragia 
sintomática versus 1.3% com placebo (RR=5,23  IC95% 1.82-15.07). A 
mortalidade foi de 6.9% versus 10.9%, respectivamente para rt-PA e placebo 
(RR=1,57   IC95% 0.93-2.64).  

 
1 Clark WM, Wissman S, Albers GW, Jhamandas JH, Madden KP, Hamilton S, et al. 
Recombinant tissue type plasminogen activator (Alteplase) for ischemic stroke 3 to 5 
hours after symptom onset. The ATLANTIS Study: a randomized controlled trial. 
JAMA 1999; 282(21):2019-26. 
 
² Clark WM, Albers GW, Madden KP, Hamilton S, for the Thrombolytic Therapy in 
Acute Ischaemic Stroke Study Investigators. The rt-PA (Alteplase) 0- to 6- hour Acute 
Stroke Trial, Part A (A027g). Results of a double-blind, placebo-controlled, multicentre 
study. Stroke 2000;31:811-816.  

 

Estudos relativos a Trombólise Intra-Arterial 

� O PROACT II foi um ensaio clínico randomizado que estudou pacientes 
com AVC do território da artéria cerebral média com menos de 6 horas 
de evolução para administração de pro-Uroquinase (r-proUK) intra-
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arterial associado a heparina EV ou somente heparina EV. 180 pacientes 
foram incluídos, 121 no grupo da r-proUK e 59 no grupo controle. 40% x 
25% (p=0,04) dos pacientes que receberam o tratamento intra-arterial 
tiveram uma melhora no escore de Rankin para 2 ou menos no final de 
90 dias de seguimento. Não houve diferença de mortalidade entre os 
grupos. 

Comentário: a r-pro-UK não está mais disponível comercialmente. Não 
houve comparação com o uso de trombolítico endovenoso. 

Furlan A, et al. Intra-arterial prourokinase for acute ischemic stroke. The PROACT II 
study: a randomized controlled trial. Prolyse in Acute Cerebral Thromboembolism. 
JAMA. 1999 Dec 1;282(21):2003-11 

 

� O EMS foi um ensaio clínico de fase I que comparou o uso de rt-PA 
intra-arterial associado a rt-PA endovenosa ao uso exclusivo de rt-PA 
intra-arterial. 35 pacientes foram randomizados. Não houve diferenças 
signficativas nos desfechos clínicos avaliados. 

Comentário: Não houve comparação com o uso de trombolítico 
endovenoso. Estudos de fase I não tem por objetivo determinar a 
superioridade a de um tratamento sobre o outro, e sim, avaliar a segurança e 
factibilidade de determinado tratamento. Estes estudos concluem por sugerir 
ou não o prosseguimento de ensaios clínicos. Neste caso os autores 
concluem por sugerir novos estudos para avaliar segurança, benefício clínico 
e custo-efetividade. 

Christopher A Combined Intravenous and Intra-Arterial r-TPA Versus Intra-Arterial 
Therapy of Acute Ischemic Stroke Emergency Management of Stroke (EMS) Bridging 
Trial. Stroke. 1999;30:2598-2605. 
 
 

� O IMS foi um estudo não comparado no qual 80 pacientes com AVC 
isquêmico com menos de 3 horas de evolução foram tratados com rt-pa 
endovenoso seguido por rt-PA intra-arterial. São feitas comparações com 
grupo controle de outro ensaio clínico (NINDS). A mortalidade do grupo 
de pacientes deste estudo foi semelhante a dos grupos placebo e rt-PA 
endovenosa do estudo NINDS. A taxa de hemorragia intra-cerebral foi 
semelhante ao do grupo que recebeu tratamento EV no estudo NINDS e 
significativamente maior do que o do grupo placebo (também do 
NINDS). A única conclusão dos autores é de que devem ser realizados 
ensaios clínicos comparando trombólise endovenosa versus intra-arterial 
no AVC. 

Comentário: Neste estudo não há grupo controle. As comparações descritas 
pelos autores são feitas com pacientes de outro ensaio clínico, o que introduz 
a possibilidade inúmeros vieses, a tal ponto que torna qualquer comparação 
realizada meramente especulativa. 

The IMS Study Investigators. Combined Intravenous and Intra-Arterial Recanalization 
for Acute Ischemic Stroke: The Interventional management of Stroke Study. Stroke. 
2004;35:904-912. 
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� No estudo de MacLeod, 16 pacientes com AVC isquêmico 
vertebrobasilar e até 24 horas de evolução foram randomizados para 
receberem ou não uroquinase intra-arterial. Resultado favorável ocorreu 
em 4 de oito pacientes tratados e em 1 dos oito pacientes do grupo 
controle. Os autores sugerem a realização de ensaios clínicos maiores 
para testar a eficácia do método. 

Comentário: Neste estudo não há comparação de tratamento intra-arterial 
com tratamento endovenoso. Devido ao pequeno número de pacientes não é 
mencionada a significância estatística dos resultados. 

Macleod MR, et al. Results of a multicentre, randomised controlled trial of intra-arterial 
urokinase in the treatment of acute posterior circulation ischaemic stroke. Cerebrovasc 
Dis. 2005;20(1):12-7 
 

� O estudo de Ducrocq tinha o objetivo de comparar a trombólise intra-
arterial versus endovenosa. Depois da inclusão de 27 pacientes o estudo 
foi interrompido por razões de segurança, já que 26% destes haviam 
falecido. 

Ducrocq X, et al. Comparison of intravenous and intra-arterial urokinase thrombolysis 
for acute ischaemic stroke. J Neuroradiol. 2005 Jan;32(1):26-32. 
 

5. BENEFÍCIOS DO USO DE TROMBOLÍTICOS EM PACIENTES COM AVC 
 
5.1 Mortalidade geral e mortalidade por hemorragia intracraniana: 

Resultados de vários ensaios clínicos demonstram maior mortalidade em até 7 a 
10 dias nos pacientes que usaram trombolíticos em relação aos que não usaram. 
Nenhum estudo mostrou benefício na mortalidade em 30 ou 90 dias, e alguns estudos 
mostraram mortalidade maior nos pacientes tratados. 
 
5.2 Redução do desfecho combinado morte ou incapacidade em 90 dias: 
Ensaios clínicos e meta-análises de ensaios clínicos mostram redução relativa de 
aproximadamente 20% nesse desfecho nos pacientes tratados com rt-PA nas primeiras 3 
horas em relação ao placebo, com NNT de 10, ou seja, é necessário tratar 10 pacientes 
com rt-PA para evitar uma morte ou incapacidade em 90 dias. 
 
6 Interpretação e Recomendações 
 
 
1) O tratamento trombolítico no AVC está indicado em centros especializados e 
capazes de iniciar o tratamento em menos de 3 horas desde o início dos sintomas, 
respeitados os critérios de elegibilidade* utilizados nos estudos que embasam esta 
recomendação.   
 
 Esta recomendação baseia-se em ensaios clínicos e meta-análises que mostram 
diminuição do desfecho combinado de morte ou incapacidade em 90 dias, apesar do 
aumento de mortalidade precoce, mortalidade por hemorragia intracerebral e ausência 
de benefício na mortalidade geral. 
         (Recomendação de Grau A) 
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2) O tratamento trombolítico no intervalo de 3 a 4,5 horas desde o início dos 
sintomas pode ser indicado em casos muito selecionados, no ambiente de um centro 
de referência e após avaliação de profissional experiente nesse tipo de tratamento. 
 Esta recomendação baseia-se nos resultados da análise conjunta dos dados dos 
estudos ATLANTIS, ECASS e NINDS no qual o benefício da trombólise, ainda que 
inversamente proporcional ao tempo até o início do tratamento, persistiu 
estatisticamente significativo até 4,5 horas. 

(Recomendação de Grau B) 
 

3) O único medicamento trombolítico e esquema terapêutico com evidências que 
suportam seu uso no AVC agudo é a alteplase (rt-PA) na dose de 0,9mg/Kg até o 
máximo de 90mg, administrada por via endovenosa, sendo 10% da dose in bolus e 
o restante em infusão contínua de 1 hora. 
    (Recomendação de Grau B) 
 
4) Não há evidências que suportem o uso de outras medicações trombolíticas no 
AVC. O uso da estreptoquinase não está indicado no tratamento do AVC em 
qualquer momento de sua evolução. 
    (Recomendação de Grau A) 
 
5) Não há evidências que tenham comparado de maneira direta o tratamento 
trombolítico intra-arterial em relação ao tratamento endovenoso, e, portanto, este 
último deve ser o tratamento de escolha devido a maior experiência com seu uso e 
menor custo. 
     
6) O tratamento trombolítico intra-arterial com rt-PA é uma opção de exceção, 
podendo ser indicada em centros de referência, que contem com neuroradiologista 
intervencionista capacitado para este tipo de procedimento, nos casos de trombose 
carotídea proximal ou basilar com evolução de sintomas menor de 6 horas e sem 
evidência de infarto maior de um terço do território arterial correspondente.  

(Recomendação de Grau C) 
 
7) O tratamento de resgate com trombólise intra-arterial para pacientes com 
evolução insatisfatória após o tratamento trombolítico endovenoso, não foi 
comparado a qualquer outro método de tratamento ou ao manejo clínico 
conservador. Seu uso, portanto, deve ser restrito a casos excepcionais, em centros 
de referência, e, preferencialmente, como parte de ensaios clínicos. 
 
 
* Os critérios considerados como de elegibilidade para esta recomendação são: idade maior de 18 anos, 
diagnóstico clínico de AVC com déficit neurológico clinicamente significativo, tempo desde o início dos 
sintomas claramente definido como menor de 3 horas, TC inicial sem evidências de hemorragia. Critérios 
de exclusão: sintomas apresentando melhora espontânea, história de hemorragia intracraniana, convulsão 
no AVC, TC de crânio com hipodensidade maior de um terço da área de um hemisfério, trauma craniano 
ou infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses, cirurgia de grande porte ou trauma grave nas últimas 
2 semanas, hemorragia urinária ou gastrointestinal nas últimas 3 semanas, pressão sistólica maior que 
185mmHg ou diastólica maior que 110mmHg, necessidade de tratamento agressivo para o controle da 
pressão, glicemia menor que 50mg/dL ou maior do que 400mg/dL, sintomas sugestivos de hemorragia 
subaracnóide, punção arterial em local não compressível ou punção lombar na última semana, contagem 
de plaquetas menor de 100000/dL, TTPA anormal, quadro sugestivo de pericardite pós-infarto do 
miocárdio, gestantes ou lactantes e uso de anticoagulante oral com INR maior que 1,7. 


