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I – Elaboração Final: 30/08/2009 
 

II – Autores: Dr Alexandre Pagnoncelli, Dra Michelle Lavinsky, Dr Luis Eduardo 

Rohde, Dra  Carisi Anne Polanczyk, Dr Carlos Augusto Cardim de Oliveira, Dra 

Claudia Regina de O. Cantanheda, Dr Jurimar Alonso, Dr Luiz Henrique P. Furlan, 

Dra Silvana M Bruschi Kelles,  

 

III – Previsão de Revisão: ___ / ___ / _____ 

 

IV – Tema: Angioplastia com uso de stent para o tratamento da estenose da 

artéria vertebral sintomática. 

 

V – Especialidade Envolvida: Neurologia, Neurocirurgia, Radiologia 

intervencionista 

 

VI – Questão Clínica: Há evidências benefício clínico associado ao uso de 

tratamento endovascular (com ou sem stent) associado ao tratamento clínico  para 

o manejo da estenose da artéria vertebral comparado com o tratamento clínico 

isolado?  

 

VII – Enfoque: Tratamento 

 

VIII – Introdução: Cerca de 25% dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos 

ocorrem no território vértebro-basilar 1,2. As causas mais comuns de isquemia na 

circulação posterior são aterosclerose, embolia e dissecção.  

 A estenose da artéria vertebral pode ocorrer tanto no segmento extra ou 

intracraniano,  mas geralmente é localizada na origem do vaso na sua emergência 

da artéria subclávia. A cirurgia nessa região é tecnicamente difícil devido ao 

acesso restrito a origem do vaso, de modo que a cirurgia não é considerada como 

viável na maioria dos centros1,5. A cirurgia poderia envolver endarterectomia 
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vertebral (tecnicamente difícil) ou mais freqüentemente reconstrução com 

transposição da artéria vertebral geralmente para a artéria carótida interna ou 

comum. O tratamento clínico isolado tem sido considerado o tratamento padrão 

para acidentes vasculares da circulação posterior 1.  

 Séries de casos vêm sugerindo nos últimos anos a viabilidade com 

segurança e efetividade do tratamento endovascular  para essa situação 

(angioplastia percutânea com ou sem uso de stent) 5.  

 O objetivo dessa recomendação é revisar as evidências que comparam a 

intervenção percutânea para o tratamento da estenose de artéria vertebral, com 

ou sem uso de stent, com o tratamento clínico isolado. 

 

IX – Metodologia: 

• Fonte de dados: PUBMED, Biblioteca do Cochrane , National Institute for 

Clinical Excellence (NICE) ,  Canadian  Agency for Drugs and Technologies 

in Health (CADTH) , Health Technology Assessment (HTA - NHS).  

 

• Palavras-chaves: Vertebral artery, stenosis, endovascular, stent. 

 

• Desenhos dos estudos buscados: Revisões sistemáticas e metanálises. 

Ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas 

avaliações ou metanálises identificadas anteriormente. Na ausência de 

ensaios clínicos randomizados, será buscada a melhor evidência 

disponível : estudos não-randomizados ou não-controlados. 

 

• Período pesquisado: 1999 a 2009. 

 

• População incluída: Adultos com estenose de artéria vertebral. 

 

• Resultados da busca bibliográfica:  
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- Avaliações em tecnologias : não foram localizadas 

avaliações específicas de outras instituições internacionais 

(CADTH, NICE, NGC) 

- Revisões Sistemáticas e metanálise: Localizada 1 revisão 

sistemática do Cochrane incluindo estudos publicados até 

julho de 2004. 

- Ensaios clínicos randomizados (ECR): Localizado 1 ECR 

publicado em 2001 (descrito na metanálise acima), com 

resultados em longo prazo publicados em 2007. 

 

 

 

O grau de recomendação tem como objetivos dar transparência às 

informações, estimular a busca de evidência científica de maior força e auxiliar a 

avaliação crítica do leitor, o responsável na tomada de decisão junto ao paciente. 

Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo - “Oxford Centre for 

Evidence-based Medicine” - última atualização maio de 20013 

Grau de 

Recomendação 

Nível de 

Evidência 

Tratamento/ 

Prevenção – Etiologia 

 

Diagnóstico 

 

A 

1A 

Revisão Sistemática (com homogeneidade) 

de Ensaios Clínicos Controlados e 

Randomizados 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de Estudos Diagnósticos nível 1 Critério 

Diagnóstico de estudos nível 1B, em 

diferentes centros clínicos 

1B 
Ensaio Clínico Controlado e Randomizado 

com Intervalo de Confiança Estreito 

Coorte validada, com bom padrão de 

referência Critério Diagnóstico testado 

em um único centro clínico 

1C 
Resultados Terapêuticos do tipo “tudo ou 

nada” 

Sensibilidade e Especificidade 

próximas de 100% 

B 

2A 
Revisão Sistemática (com homogeneidade) 

de Estudos de Coorte 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de estudos diagnósticos de nível > 2 

2B 
Estudo de Coorte (incluindo Ensaio Clínico 

Randomizado de Menor Qualidade) 

Coorte Exploratória com bom padrão de 

Referência Critério Diagnóstico 

derivado ou validado em amostras 

fragmentadas 

ou banco de dados 
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2C 

Observação de Resultados Terapêuticos 

(outcomes research) 

Estudo Ecológico 

 

3A 
Revisão Sistemática (com homogeneidade) 

de Estudos Caso-Controle 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de estudos diagnósticos de nível > 3B 

3B Estudo Caso-Controle 

Seleção não consecutiva de casos, ou 

padrão de referência aplicado de forma 

pouco consistente 

C 4 
Relato de Casos (incluindo Coorte ou 

Caso-Controle de menor qualidade) 

Estudo caso-controle; ou padrão de 

referência pobre ou não independente 

D 5 
Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas (estudo 

fisiológico ou estudo com animais) 

 

 

X – Principais estudos encontrados: Síntese dos estudos 

ESTUDO MATERIAL E MÉTODOS DESFECHOS RESULTADOS 

Lucy C, 

2009
1 

(Cochrane) 

Nível de 

Evidência: 

1A 

• Revisão Sistemática (ECR 

publicados até julho 2004)  

 

• Estudos incluídos: ECR 

que comparem  tratamento 

endovascular combinado 

com tratamento clínico 

máximo versus tratamento 

clínico máximo isolado  em 

pacientes com estenose de 

artéria vertebral sintomática 

ou assintomática 

• Eficácia e 

segurança; 

• Acidente vascular 

cerebral (AVC); 

• Morte; 

• Taxa de reestenose 

sintomática e 

assintomática. 

• 1 ECR completo foi identificado 

(CATAVAS, 2001
4
) 

-  subgrupo de 16 pacientes com 

estenose da artéria vertebral severa 

(>50%) sintomática randomizados 

para: 

- tratamento endovascular + 

tratamento clínico máximo (n=8; n=6 

angioplastia com balão; n=2 

angioplastia com stent); vs. 

- tratamento clínico máximo isolado 

(n=8). 

 

Seguimento 30 dias:  

• Não ocorreram casos de AVC ou de 

morte em ambos os grupos; 

 

•Tratamento endovascular: viável nos 

8 casos; 2 casos de AIT durante o 

procedimento, sem tratamento 

adicional ou prolongamento da 

internação. 
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Coward LJ, 

2007
5 

Nível de 

Evidência 

1B 

• ECR, multicêntrico 

(CAVATAS) 

• n= 16 com estenose da 

artéria vertebral sintomática  

 

Intervenção: 

Tratamento endovascular + 

tratamento clínico máximo: 

 angioplastia com balão 

(n=6) ou angioplastia com 

stent  (n=2);  

 

Controle:  tratamento clínico 

máximo isolado (n=8). 

 

• Tempo de seguimento: 

média 4,7 anos (2,8 a 8,2 

anos) 

• Desfecho primário: 

Risco de AVC fatal e 

não fatal no território 

vértebro-basilar; 

•Desfechos 

secundários: 

• risco de AIT 

vertebrobasilar; 

• risco de AVC no 

território da carótida; 

• risco de IAM fatal. 

 

 

•  Características demográficas 

semelhantes entre os grupos na linha 

de base; 

 

• Desfecho primário: Ausência de 

casos de AVC em território vertebro-

basilar  em ambos os grupos. 

 

• Desfechos secundários agregados: 

maior incidência de eventos no grupo 

do tratamento endovascular 

(P=0,035). 

 

 

•  Risco em 30 dias de sintomas 

cerebrovasculares: semelhante nos 

dois grupos (P=0,47); 

 

 •  2 casos de AIT durante o 

procedimento endovascular; 

 

•  Após 30 dias: 2 pacientes de cada 

grupo apresentaram AIT da circulação 

posterior após uma média 10,8 meses 

 

Causas de Morte 

•  IAM fatal: 2 casos no grupo do 

tratamento endovascular e 3 casos no 

tratamento clínico; 

 

•  AVC território carotídeo fatal: 1 

caso no grupo  do tratamento 

endovascular; 

Estudos não comparados usando tratamento endovascular para o manejo de estenose da artéria 

vertebral 

Hatano T, 

2005 
6 

Nível de 

Evidência 4 

• Série de casos 

• n=116 pacientes com 

estenose da artéria vertebro-

basilar sintomática (>60%) 

tratados com stent 

• Factibilidade 

• Complicações 

• Redução 

angiográfica da 

estenose  

• Dilatação bem sucedida em 115 

casos; 

 

• Taxa de redução da estenose para 

2% em estenoses ostiais e 16% em 
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lesões intra-cranianas; 

 

• Complicações neurológicas 

transitórias em 2 pacientes; 

 

• Seguimento angiográfico de 6 

meses em 94 pacientes: reestenose 

em 12(13%) pacientes tratados com 

angioplastia percutânea; 

 

• Um paciente com  AVC por oclusão 

do stent. 

 

Du B, 

2009 
7 

Nível de 

Evidência 

4 

• Série de casos; 

• n = 10 pacientes com 

estenose da artéria vertebro-

basilar óstIo ou 

intracraniana) submetidos à 

colocação de stent; 

• Seguimento médio de 32 

meses. 

 

• Sucesso técnico: 

estenose residual ≤ 

30% e bom fluxo 

sanguíneo;  

• AVC ou morte em 

30 dias; 

• AVC isquêmico no 

território da artéria 

vertebro-basilar após 

30 dias; 

• Sucesso técnico 9/10 pacientes; 

• Ausência de casos de AVC ou morte 

em 30 dias; 

• Durante seguimento: 1 caso de AVC 

fatal no território da VBA. 

 

 

Yu SC, 

2009
8 

Nível de 

Evidência  

4 

• Experimento não-

controlado; 

• n=10 pacientes  

• Critérios de inclusão: 

- estenose ostial de artéria 

VERTEBRAL (>50% ou 

com > 45% se a artéria 

contralateral ocluída) 

- isquemia refratária ao 

tratamento clínico máximo; 

- Ausência de outras 

estenoses vertebrobasilares 

no mesmo território. 

• Intervenção: Angioplastia 

usando stent revestido por 

paclitaxel. 

• Desfecho primário = 

Segurança: 

(mortalidade e 

morbidade 

neurológica nos 

primeiros 30 dias) 

 

• Desfecho 

secundário= 

Efetividade clínica 

(sintomas vertebro-

basilares recorrentes 

nos primeiros 12 

meses e reestenose ≥ 

50% do seguimento 

tratado). 

 

• Sucesso técnico = 100%; 

• Ausência de complicações em 30 

dias; 

• Aos 12 meses de seguimento: 

ausência de  sintomas isquêmicos  

recorrentes ou reestenoses. 
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Comentário: A ausência de grupo controle limita a valorização dos resultados acima descritos. 

AVC= Acidente vascular cerebral;  AIT = Acidente isquêmico transitório; IAM = Infarto Agudo do Miocárdio 

 

Cloud 20039 

Nível de 

evidência 4 

Série de casos 

com 14 pacientes 

com estenose de 

artéia vertebral > 

50% (4 

submetidos a 

angioplastia sem 

stent e 10 

submetidos a 

angioplastia com 

stent) 

 

Desfechos: AVC 

e reestenose 

>70% em 1 ano 

 

Tempo médio de 

seguimento: 33 

meses 

• 4 pacientes 

submetidos a 

angioplastia 

sem stent: 

nenhum teve 

AVC; 100% 

tiveram 

reestenose > 

70% em 1 ano 

• 10 pacientes 

submetidos a 

angioplastia + 

stent: nenhum 

teve AVC; 10% 

tiveram 

reestenose> 

70% em 1 ano 

Wang 200810 

Nível de 

evidência 4 

Série de casos 

com 117 

pacientes com 

mais de 60 anos 

e com artéria 

vertebral 

sintomática com 

estenose > 50% 

(70 submetidos a 

angioplastia de  

artéria vertebral 

Desfechos: AVC, 

IAM, morte, 

isolados ou em 

combinação 

• Pacientes 

submetidos 

a stent X 

tratamento 

conservador 

 

AVC: 7.1% X 2.1% 

IAM: 2.9% X 2.1% 

Morte: 4.3%X4.3% 

AVC ou IAM: 

10%X4.3% 
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com stent ; 47 

submetidos a 

tratamento 

conservador) 

AVC ou morte: 

8.6%X6.4% 

 

XI – Discussão:  Até o momento as evidências sobre o melhor tratamento para a 

estenose da artéria vertebral são escassas e provêm de um estudo com pequeno 

número de pacientes4,5. Há necessidade do desenvolvimento de novos ensaios 

clínicos randomizados com maior número de pacientes que permitam definir se o 

tratamento endovascular é superior ao tratamento clínico.  

 O único ensaio clínico disponível envolveu apenas 16 pacientes e não 

demonstrou diferença no risco de AVC no território vertebro-basilar entre 

pacientes com estenose vertebral sintomática submetidos ao tratamento clínico ou 

endovascular4,5. Apesar da segurança descrita em séries de casos, 25% (2/8) dos 

casos submetidos ao tratamento endovascular apresentaram AIT durante o 

tratamento, sem seqüelas permanentes. Além disso, o grupo de pacientes 

submetidos ao tratamento endovascular apresentou maior risco de desenvolver 

desfechos vasculares  agregados (AIT vertebro-basilar, AVC no território carotídeo 

e IAM fatal) comparado com o grupo submetido ao tratamento clínico isolado5.  

 A inclusão do tratamento cirúrgico como opção terapêutica não foi estudada 

até o momento devido a sua dificuldade técnica e não disponibilidade na maioria 

dos centros participantes dos estudos5. 

 

XIII – Conclusões da Revisão:  

• Até o presente momento não há evidências de benefício adicional em 

termos de eficácia ou segurança que suportem o uso rotineiro de 

angioplastia com ou sem uso de stent para o tratamento da estenose da 

artéria vertebral.  
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XIV – Recomendação final:  

A câmara Técnica Nacional de Medicina Baseada em Evidências não recomenda 

a incorporação dessa tecnologia até que novos estudos permitam concluir sobre 

a eficácia e segurança do tratamento endovascular com ou sem stent comparado 

ao tratamento clínico para a estenose da artéria vertebral sintomática. 
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