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Nota de Esclarecimento 

Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e Academia Brasileira de 
Neurologia 

 

Ref.: Sobre a matéria “Olhar atento de enfermeira devolve vida plena a mulher com AVC”, publicado em 05 
de abril de 2022, no Jornal “Estadão”. 

A Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares (SBDCV) e a Academia Brasileira de Neurologia 
(ABN) apoiam fortemente que veículos de comunicação brasileiros destaquem e divulguem o Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), doença responsável por alta morbidade e mortalidade no nosso país, bem como os 
seus tratamentos. No entanto, cumpre-nos alertar sobre a matéria supracitada a respeito do tratamento ao 
AVC isquêmico. 

A reportagem abordou um tratamento denominado “trombectomia mecânica cirúrgica”, descrito 
como tratamento do AVC isquêmico agudo. Ressaltamos que tal tratamento não é reconhecido pela ABN ou 
SBDCV, as duas principais sociedades científicas que combatem o AVC no Brasil, ou qualquer outra sociedade 
científica neurológica que atua e advoga na prevenção e no tratamento do AVC no mundo.  

Reforçamos que, o tratamento citado, em sendo exclusivamente experimental, só deve ser realizado 
no contexto de uma pesquisa clínica com as devidas autorizações regulatórias necessárias. Trata-se de terapia 
com poucos estudos científicos publicados e sem nenhuma pesquisa terminada que o comparou aos 
tratamentos já consagrados da fase aguda do AVC isquêmico.  

Com o intuito de orientar a sociedade sobre o assunto médico abordado na reportagem do Estadão, 
tecemos a seguir as correções pertinentes, respaldadas pela ABN, pela SBDCV, diretrizes nacionais e 
internacionais acerca do tratamento do AVC isquêmico agudo:  

1) O tratamento da fase aguda (primeiras horas) do AVC isquêmico consiste em tentar restabelecer o fluxo de 
sangue no cérebro, especificamente no vaso obstruído pelo trombo ou coágulo sanguíneo. Para tanto, 
atualmente, só há duas formas validadas e cientificamente comprovadas: Trombólise (dissolução do coágulo) 
com medicamento (chamada de trombólise medicamentosa) ou trombectomia mecânica (retirada do coágulo 
com catéteres). 

2) A trombólise medicamentosa é feita com um medicamento que dissolve o trombo, chamado de 
trombolítico. Grandes estudos científicos demonstraram que esta terapia promove ganhos clínicos 
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significativos, com redução da incapacidade ou sequela, até mesmo reversão completa dos sintomas de AVC, 
diferentemente do que foi publicado – que descreveu esta terapia, considerada de primeira linha em todo o 
mundo, como “...tratamento para não piorar o quadro”. 

3) A trombectomia mecânica é um tipo de tratamento endovascular, realizado por cateterismo seletivo de 
vasos do cérebro, que tem como objetivo a extração mecânica do coágulo responsável pela obstrução 
vascular. Esta terapia também já foi extensivamente estudada e comprovada como positiva em pesquisas 
internacionais, com resultados significativos na melhora funcional de pacientes vítimas de AVC, bem como em 
importante estudo nacional realizado em hospitais que atuam no Sistema Único de Saúde, publicado em 2020.  

4) Um dos grandes obstáculos ao sucesso do tratamento do AVC é o tempo: quando mais rápido for oferecido 
o tratamento adequado, maiores serão as chances de recuperação. Por esse motivo, é fundamental o 
reconhecimento dos sinais e sintomas sugestivos de AVC, e que o paciente seja direcionado o mais rápido 
possível para um hospital capacitado a realizar estes tratamentos. Para as duas modalidades de tratamento 
acima citadas, existem estudos mostrando benefício para pacientes que se apresentam com início de sintomas 
em até 24 horas. 

Por fim, esperamos que o veículo de mídia do porte e importância do Estadão venha a público 
esclarecer aos seus leitores com o correto respaldo científico, atualizando a reportagem com a devida 
apuração, checagem dos fatos e das informações médicas ali apresentadas, com especialistas e sociedades 
médicas correlatas, como é de costume, sobretudo neste momento em que vivemos de verdadeira epidemia 
de “Fake News” à nossa volta, e diante de uma doença onde existem tratamentos robustos, consagrados e 
efetivos, como é o AVC isquêmico. 

São Paulo, 22 de abril de 2022.  

  

Dr. Marcos Christiano Lange 

Presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares 
Coordenador do Departamento Científico de Doenças Cerebrovasculares, Neurologia Intervencionista e 

Terapia Intensiva em Neurologia da Academia Brasileira de Neurologia 
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