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TRATAMENTO DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AGUDO E PROCEDIMENTOS 

NEUROINTERVENCIONISTAS URGENTES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. 

 

Recomendações do Departamento Científico de Doenças Cerebrovasculares da Academia Brasileira de 

Neurologia, da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e da Sociedade Brasileira de 

Neurorradiologia 

 

RESUMO 

A pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

apresenta um novo e grande desafio ao sistema de saúde pela necessidade de 

organizar a assistência a milhares de pacientes, no entanto é necessário também 

priorizar as emergências médicas comuns, como o acidente vascular cerebral 

(AVC), que continuam a ocorrer e requerem tratamento adequado. A alocação 

de recursos materiais e humanos para combate à pandemia não podem ofuscar 

o atendimento do AVC agudo, uma emergência tempo-dependente, cujo 

tratamento ineficaz aumenta ainda mais a mortalidade e a incapacidade a longo 

prazo. Aqui, resumimos as recomendações do Departamento Científico de 

Doenças Cerebrovasculares da Academia Brasileira de Neurologia, da 

Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e da Sociedade Brasileira 

de Neurorradiologia para o tratamento do AVC agudo e para a realização de 

procedimentos neurointervencionistas urgentes durante a pandemia de COVID-

19, incluindo o uso adequado de ferramentas de triagem, equipamentos de 

proteção individual (para pacientes e profissionais de saúde) e alocação de 

pacientes no hospital. 
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INTRODUÇÃO 

O recente surto causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, com suas altas 

taxas de transmissão, provocou uma pandemia oficialmente declarada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020(1). Atualmente 

, em todo o mundo, há mais de 3 milhões de casos confirmados e mais de 

200.000 mortes pela doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 2019 

(COVID-19) (1). De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, o primeiro caso 

de COVID-19 no país foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020 e o estágio de 

transmissão comunitária foi atingido em 20 de março de 2020. Estima-se que o 

pico da pandemia no Brasil ocorra entre o final de abril e início de maio de 

2020(2). 

Atualmente, todas as regiões do Brasil são afetadas, gerando novos 

desafios para assegurar o atendimento adequado de casos suspeitos ou 

confirmados de COVID-19, sem negligenciar a segurança dos profissionais de 

saúde e de outros pacientes, assegurando  a redução de exposição ao risco de 

infecção e salvaguardando o atendimento de outras doenças potencialmente 

fatais (2). 

A pandemia representa novos desafios ao sistema de saúde pela 

necessidade de oferecer assistência a milhares de casos de COVID-19 (que 

geralmente exigem hospitalização e internação em unidade de terapia intensiva 

[UTI]), no entanto é essencial considerar que emergências médicas comuns, 

como o acidente vascular cerebral (AVC), continuarão a ocorrer e exigirão 

tratamento adequado. A alocação de recursos materiais e humanos para 

combater a pandemia não pode ofuscar o atendimento a emergências tempo-
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dependentes, cujo tratamento ineficiente aumentará ainda mais a mortalidade, a 

incapacidade a longo prazo e os custos. 

Embora existam poucos dados para desenvolvimento de uma diretriz 

robusta e reconhecendo a possível necessidade de adaptação das 

recomendações conforme a evolução da pandemia, as especificidades de cada 

unidade de saúde e cidade afetada, o objetivo desse consenso de especialistas 

do Departamento Científico de Doenças Cerebrovasculares da Academia 

Brasileira de Neurologia, da Sociedade Brasileira de Doenças 

Cerebrovasculares e da Sociedade Brasileira de Neurorradiologia é estruturar a 

organização para o atendimento de pacientes com AVC agudo e daqueles que 

necessitam de procedimentos neurointervencionistas urgentes na vigência da 

pandemia de COVID-19. 

 

COVID-19 E O SISTEMA NERVOSO 

Os sintomas típicos de COVID-19 (febre, tosse, odinofagia, dispneia, 

anorexia, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal) são bem descritos na 

literatura, sendo os sintomas neurológicos observados em cerca de um terço dos 

casos(3-6). O acometimento neurológico pode se apresentar como 

manifestações do sistema nervoso central (tontura, dor de cabeça, redução do 

nível de consciência, doença cerebrovascular aguda, ataxia e convulsão), 

manifestações do sistema nervoso periférico (anosmia, ageusia, 

comprometimento da visão, dor neuropática e síndrome de Guillain-Barré) e 

miopatias(3-7). 
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Os déficits neurológicos focais decorrentes de doença cerebrovascular 

em pacientes com COVID-19 são menos frequentes (2,8%), mas podem ocorrer 

de maneira mais pronunciada entre aqueles com uma forma mais grave da 

doença (5,7%)(5). Cumpre salientar que o AVC pode ser uma manifestação 

inicial da doença e o rápido reconhecimento da infecção  (COVID-19) influencia 

significativamente a assistência desses pacientes, conciliando a proteção do 

profissional de saúde e as estratégias terapêuticas adequadas, em especial nos 

tratamentos tempo-dependentes, como as terapias de reperfusão em caso de 

AVC isquêmico agudo(3-6). 

O COVID-19 pode aumentar o risco de doença cerebrovascular por 

vários mecanismos. Pode predispor à doença tromboembólica venosa e arterial 

devido à inflamação excessiva, hipóxia, imobilização e coagulação intravascular 

disseminada. De modo geral, identifica-se aumento do nível sérico de dímero D, 

que pode ser um marcador de eventos vasculares embólicos(8). Klok et al 

reportaram a elevada incidência (31%) de complicações trombóticas em 

pacientes de UTI com COVID-19, apesar da profilaxia sistemática da trombose  

(9). A Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) pode causar 

miocardite aguda e insuficiência cardíaca; o COVID-19  , com patogenicidade 

semelhante, provavelmente também pode predispor ao desenvolvimento de 

embolia cerebral por fontes cardíacas (10). 
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TRATAMENTO DO PACIENTE EM FASE AGUDA DO ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL ISQUÊMICO 

 

Triagem 

As necessidades específicas dos pacientes devem ser equilibradas em 

relação à segurança dos profissionais de saúde que participam da triagem, da 

avaliação e do tratamento da fase aguda do AVC. Além dos atuais 

procedimentos de triagem do AVC, a pandemia do COVID-19 exige triagem 

adicional por profissionais de saúde e deve incluir a triagem infecciosa. A triagem 

infecciosa deve avaliar os sinais e sintomas recentes relacionados ao COVID-19 

listados na Tabela 1(3, 5). Com o estabelecimento da transmissão comunitária, 

a triagem para viagens recentes sem valor. No entanto, o histórico de contato 

recente com um caso confirmado durante os 14 dias precedentes pode trazer 

informações importantes, em especial em áreas com número limitado de 

indivíduos infectados. A triagem infecciosa recomendada nem sempre é viável, 

pois os pacientes podem não conseguir se comunicar de maneira adequada 

devido aos sintomas de AVC (como afasia, disartria grave e diminuição do nível 

de consciência), e seus familiares podem não estar presentes. Nesses casos, 

recomendamos a obediência às precauções usuais de segurança relacionadas 

ao COVID-19 até que a triagem possa ser realizada de maneira segura ou a 

infecção seja excluída por meio de exames formais. A triagem deve ser realizada 

durante o atendimento no pronto-socorro, usando todas as fontes disponíveis de 

informação (inclusive contato telefônico) para transferência paciente ao setor 

adequado do hospital ou emergência (unidade COVID ou não-COVID). 
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Os pacientes podem ser atendidos como demanda espontânea ou 

serem encaminhados de outros centros, exigindo a realização antecipada de 

uma triagem adequada por profissionais de saúde do pré-hospitalar e pela 

equipe hospitalar. Nos encaminhamentos, a comunicação entre as instituições 

antes da transferência do paciente e a implementação consistente de protocolos 

locais de triagem são fundamentais. 

O ideal é que todo paciente internado com AVC seja submetido a 

exames para detecção de COVID-19 (reação em cadeia de polimerase com 

transcriptase reversa (RT-PCR) ou teste sorológico rápido). No entanto, devido 

à limitação de exames em países com poucos recursos, esse procedimento é 

normalmente reservado para os casos sintomáticos. É importante destacar que, 

como os testes em massa não são viáveis em nossa realidade, há uma alta 

proporção de pacientes assintomáticos ou com sintomas virais inespecíficos 

similares aos da gripe, que podem estar infectados pelo SARS-CoV-2. Dados 

recentes estimam que a porcentagem de transmissão pré-sintomática variou de 

46% a 55% e que a transmissibilidade é máxima entre zero e 2 dias antes do 

aparecimento dos sintomas.(11, 12). Consequentemente, a triagem proposta 

não consegue excluir de fato o COVID-19, assim a adoção de medidas de 

proteção em todos os pacientes com AVC é recomendada. Não obstante, a 

triagem, como já mencionado previamente (Tabela 1, Figura 1), pode auxiliar na 

orientação da transferência do paciente para a unidade clínica mais apropriada 

(unidade de COVID ou unidade de AVC/terapia intensiva). 
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Código AVC Protegido 

Código AVC é um termo conhecido usado para priorizar a avaliação e o 

atendimento de pacientes com suspeita de AVC agudo. A palavra código 

promove a comunicação eficiente entre os vários profissionais de saúde, 

estabelecendo um processo de medidas urgentes durante o tratamento 

hiperagudo de um paciente com sinais e sintomas de AVC(13). Na pandemia de 

COVID-19, o código AVC (assim como de emergências médicas similares) está 

sendo modificado, incluindo a menção de proteção (Código AVC Protegido – 

Protected Code Stroke, PCS) para aumentar a segurança dos profissionais de 

saúde e pacientes. 

O uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPI) por 

todos os membros da equipe durante o PCS é essencial. Com o estabelecimento 

da transmissão comunitária, o PCS de rotina deve incluir precauções de contato 

e gotículas para todos os pacientes. A proteção adequada requer um avental de 

mangas longas, protetor ocular (escudo facial/face shield), luvas e gorro (Tabela 

2). Uma vez que eventos geradores de aerossol podem ocorrer durante o AVC 

agudo, recomendamos o uso de máscaras faciais N95 ou KN95 por todos os 

membros da equipe de AVC que participam diretamente do atendimento do 

paciente no pronto-socorro (PS). 

Dentre os procedimentos médicos geradores de aerossol durante o 

código AVC, estão aspiração orofaríngea/nasal (aberta), ventilação com AMBU, 

válvula e máscara, nebulização, uso de máscaras de oxigênio de alto fluxo e 

ventilação não invasiva com pressão positiva. Desta forma, esses eventos 

devem ser evitados ou minimizados tanto quanto possível. Procedimentos com 
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alta geração de aerossóis, como intubação e massagens torácicas, devem ser 

realizados em ambiente apropriado, de acordo com os protocolos 

locais/regionais(14). O uso de uma máscara cirúrgica em pacientes não 

intubados também é recomendada(15). 

Após a triagem inicial, os pacientes devem ser transferidos para o local 

mais apropriado do Pronto-Socorro (unidade de COVID no PS ou PS comum) 

para avaliação neurológica urgente, coleta de amostras para exames 

laboratoriais (inclusive sorologia rápida ou RT-PCR) e início da estabilização. 

Nos casos em que os pacientes apresentem sinais de desconforto 

respiratório, obnubilação ou necessidade de altas frações  inspiratórias de 

oxigênio (FiO2> 0,5), recomendamos a consulta imediata com um médico 

treinado para manejo adequado das vias aéreas no contexto do COVID-19. 

Como o uso de máscaras de oxigênio de alto fluxo e ventilação não invasiva com 

pressão positiva devem ser evitadas, a intubação orotraqueal precoce deve ser 

considerada nesses pacientes. 

A COVID-19 não deve modificar as indicações para terapias de 

reperfusão do AVC isquêmico. Em pacientes elegíveis para trombólise 

intravenosa e/ou trombectomia mecânica, o atendimento habitual deve ser 

prestado de acordo com os protocolos locais/regionais(16, 17). É essencial 

considerar que um indivíduo com COVID-19 pode ser assintomático, mas ainda 

uma fonte significativa de infecção(12-14). 

Alterações na tomografia computadorizada de tórax de alta resolução 

(TCAR) podem ser detectadas antes dos sintomas virais em cerca de 20% dos 

pacientes(15). Assim, a TCAR pode ser recomendada após uma avaliação inicial 
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por tomografia computadorizada de crânio sem contraste (TCC) em pacientes 

com suspeita de AVC. No entanto, a viabilidade desta recomendação deve ser 

avaliada por cada instituição, ponderando a disponibilidade de recursos e o 

possível risco de propagadores silenciosos do COVID-19. Se a TCAR for 

positiva, o paciente deve ser considerado um caso suspeito de infecção por 

COVID-19 e o protocolo apropriado deve ser seguido. É importante reforçar que 

os achados na TCAR são mais frequentes nas fases intermediária (3 a 6 dias) e 

tardia (a partir de 7 dias) após o início dos sintomas(18). Se a TCAR for negativa, 

o diagnóstico de COVID-19 não pode ser excluído, principalmente na fase pré-

sintomática e inicial; este resultado, porém, pode auxiliar a transferência do 

paciente para a unidade apropriada (unidades COVID ou não COVID). 

 

Critérios de definição de COVID-19 

Segundo a OMS, um caso de COVID-19 pode ser definido como 

suspeito, provável ou confirmado (Tabela 3)(19). No tratamento do AVC agudo, 

o processo de tomada de decisão deve ser muito rápido e, às vezes, uma triagem 

completa não é viável; portanto, adaptamos a classificação da OMS e os 

pacientes devem ser considerados de baixo risco de infecção por COVID-19 

caso a triagem para a doença seja negativa (Tabela 1). 

Os pacientes devem ser considerados casos suspeitos de COVID-19 

nas seguintes situações: 

a) Triagem positiva para COVID-19 (Tabela 1) ou 

b) TCAR com achados compatíveis com COVID-19 ou 
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c) Incapacidade de responder às perguntas de triagem de COVID-19 

devido ao comprometimento neurológico dos pacientes (por 

exemplo, coma, afasia) ou à ausência de familiares. 

 

Os pacientes devem ser considerados possíveis casos de COVID-19 

nas seguintes situações: 

a) um caso suspeito em que o exame para detecção do vírus de 

COVID-19 é inconclusivo (resultado descrito pelo laboratório como 

“inconclusivo”) ou 

b) Um caso suspeito em que o exame não pôde ser realizado por 

qualquer motivo. 

 

Os pacientes devem ser considerados casos confirmados de infecção 

por COVID-19 nas seguintes situações: 

a) A RT-PCR para COVID-19 é positiva a menos de 21 dias após o 

início dos sintomas (ou da confirmação laboratorial em pacientes 

assintomáticos), o que é considerado o método padrão ouro de 

diagnóstico na prática clínica(3) ou 

b) A sorologia para COVID-19 é positiva a menos de 21 dias após o 

início dos sintomas (ou da confirmação laboratorial em pacientes 

assintomáticos). 
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Tratamento médico de AVC isquêmico agudo em pacientes com COVID-19 

 Pacientes com ataque isquêmico transitório que não requerem 

necessariamente internação hospitalar podem ser tratados de maneira 

adequada em ambulatório se a investigação etiológica apropriada e a prevenção 

secundária puderem ser realizadas em tempo hábil. A avaliação precisa 

equilibrar cuidadosamente a relação risco/benefício(20). 

A avaliação do paciente com protocolos agudos de neuroimagem 

extendidos, incluindo tomografia computadorizada (TC) de grandes vasos e do 

coração, além da TCC e da angiografia por tomografia computadorizada (angio-

TC), pode acelerar a avaliação da etiologia do AVC e diminuir o risco de infecção 

associado a transferências intra-hospitalares para exames como 

ultrassonografia de carótida e ecocardiografia(21). No entanto, com base nas 

evidências atuais, a TC cardíaca não é recomendada de forma rotineira para a 

avaliação de estruturas intracardíacas em pacientes com AVC. 

É preciso enfatizar que é fundamental o uso adequado de EPI por todos 

os membros da equipe (inclusive médicos da unidade de AVC/UTI, equipe de 

enfermagem, fisioterapeutas e fonoaudiólogos) participantes do atendimento ao 

paciente (Tabela 2). 

 

Telemedicina em AVC 

A telemedicina tem grande potencial para triagem e tratamento de 

pacientes com AVC durante a pandemia de COVID-10 e sua implementação em 

nível pré-hospitalar e ambulatorial deve ser incentivada. O atendimento de casos 

de AVC por telemedicina pode poupar o uso de EPI, evitar transferências 
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desnecessárias entre instituições e reduzir o risco de exposição para o paciente 

e para a equipe de AVC(20). As evidências existentes dão suporte ao uso da 

telemedicina para realização de exame neurológico modificado e para a 

avaliação da Escala de AVC dos National Institutes of Health (NIHSS) (22, 23). 

Um sistema de telemedicina de baixo custo para AVC agudo, baseado em 

smartphone, já foi validado no Brasil(24). 

 
 
 
 
 
 
PROCEDIMENTOS NEUROINTERVENCIONISTAS DURANTE A PANDEMIA 

A trombectomia mecânica (TM) para o AVC isquêmico agudo por oclusão 

de grandes vasos é um procedimento bem estabelecido para os pacientes  em 

janela aguda e tardia(25-27). A COVID-19 não deve modificar os critérios de 

inclusão e exclusão para o tratamento endovascular. Sendo um procedimento 

tempo-dependente, os protocolos de TM devem ser reorganizados para 

minimizar o risco de exposição de pacientes e profissionais de saúde, mas sem 

comprometer a velocidade da avaliação e do tratamento. 

Em outras situações, a equipe de neurointervenção deve definir se o 

procedimento é eletivo (por exemplo, aneurisma cerebral não roto) ou urgente, 

considerando seus riscos/benefícios em relação à probabilidade de 

contaminação e/ou ativação da infecção viral em indivíduos assintomáticos. É 

consenso entre várias Sociedades e Organizações, como a OMS, American 

College of Surgeons, Society of Vascular and Interventional Neurology, Society 

of NeuroInterventional Surgery, French Society of Neuroradiology, Colégio 
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Brasileiro de Cirurgiões, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o 

Ministério da Saúde do Brasil que as cirurgias eletivas deveriam ser 

temporariamente adiadas durante a pandemia do COVID-19, concentrando 

recursos materiais, equipes especializadas e leitos de UTI para os casos mais 

graves(7-11).  

Há poucos artigos sobre complicações relacionadas a cirurgias eletivas 

em pacientes assintomáticos com à COVID-19 (28). Lei et al. relataram 34 

pacientes submetidos a diferentes cirurgias, dos quais 15 (44,1%) 

desenvolveram insuficiência respiratória com necessidade de cuidados 

intensivos e sete (20,5%) faleceram (29). Neste estudo retrospectivo, os autores 

atribuem a diminuição da resposta imune celular ao estresse cirúrgico, levando 

à aceleração da replicação viral, demonstrada pelo menor tempo de incubação 

da doença (média de 2,5 dias). Idade avançada, tempo cirúrgico prolongado, 

complexidade do procedimento, hipertensão, diabetes e doença cardíaca foram 

associados a um pior prognóstico. 

De outro modo, um procedimento eletivo pode evoluir para uma 

emergência, dependendo do tipo de doença cerebrovascular e do tempo de 

espera. O médico é responsável por decidir o momento mais apropriado para a 

intervenção. De acordo com a ANS, médico e paciente devem manter um canal 

de comunicação, utilizando novas tecnologias que permitam a avaliação e o 

acompanhamento não presenciais durante a nova pandemia do coronavírus. 

Dessa forma, apesar do crescente número de casos e mortes 

confirmados, recomenda-se, no caso de doenças cerebrovasculares, a 

realização apenas dos seguintes procedimentos de urgência/emergência: 



 

17 

a) Tratamento endovascular do AVC Isquêmico Agudo (Trombectomia 

Mecânica); 

b) Tratamento endovascular de aneurismas cerebrais rotos; 

c) Tratamento endovascular da estenose carotídea sintomática associada a 

um evento isquêmico recente; 

d) Tratamento endovascular de malformações arteriovenosas cerebrais 

(MAV) rotos se a discussão multidisciplinar (Neurocirurgia, Neurologia 

Vascular e Neurorradiologia) identificar um alto risco de re-sangramento 

precoce; 

e) Tratamento Endovascular de sangramento pós-traumático, pós-cirúrgico 

ou tumoral; 

f) Tratamento Endovascular de fístulas carótido-cavernosas; 

g) Angiografia cerebral para determinação da etiologia do AVC hemorrágico 

não hipertensivo ou hemorragia subaracnóidea. 

 

RECOMENDAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE 

NEUROINTERVENÇÃO EM PACIENTES COM BAIXO RISCO DE COVID-19. 

Um paciente é considerado de baixo risco de infecção por COVID-19 se 

a triagem para a doença for negativa (Tabela 1). Nesta situação, recomendamos 

que o indivíduo seja submetido ao procedimento na sala de angiografia para 

pacientes sem COVID-19 (caso aplicável) e o uso de máscara cirúrgica durante 

toda a hospitalização. Os cuidados usuais, inclusive medidas de proteção para 

COVID-19, devem ser adaptados de acordo com o procedimento, as normas 

locais e o risco de formação de aerossóis (Tabela 2). Após o procedimento, o 
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paciente deve ser internado na unidade terapêutica mais adequada (Unidade de 

AVC ou UTI) de acordo com os protocolos locais. 

 

RECOMENDAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE 

NEUROINTERVENÇÃO EM PACIENTES COM COVID-19 SUSPEITO, 

POSSÍVEL OU CONFIRMADO.  

As precauções de contato e gotículas devem ser instituídas. Durante os 

procedimentos, em especial aqueles com geração de aerossóis, os profissionais 

de saúde devem usar todos os equipamentos de proteção (Tabela 2). 

É fundamental respeitar as intruções abaixo ao lidar com pacientes com 

casos suspeitos, possíveis ou confirmados de COVID-19. 

 

Antes do procedimento: 

a) O paciente deve usar máscara cirúrgica durante todo o período de 

hospitalização; 

b) O atendimento inicial deve ser realizado em áreas alocadas para pacientes 

com COVID-19 (seguindo os protocolos locais); 

c) Assegurar a coleta de uma amostra por swab para realização de RT-PCR 

para SARS-CoV-2; 

d) Em casos suspeitos com necessidade de procedimentos que não são tempo-

dependentes (por exemplo, colocação de stent na artéria carótida), a 

sorologia rápida também pode ser usada para orientação do uso apropriado 

de EPI e do processo de limpeza da sala; 
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e) As indicações para procedimentos de Neurorradiologia Intervencionista 

devem seguir as recomendações usuais e não devem ser adiados, em 

especial em casos sensíveis ao tempo, como o AVC isquêmico agudo. 

 

 

Na sala de Angiografia 

a) Em instituições com mais de uma sala de angiografia, uma deve ser 

dedicada especificamente a pacientes com COVID-19; 

b) A sala de angiografia deve conter apenas os equipamentos, móveis e 

medicamentos essenciais para simplificar a limpeza; 

c) A estação de trabalho, os monitores e os equipamentos de anestesia 

devem ser cobertos com filme plástico para reduzir o risco de 

contaminação e facilitar a limpeza; 

d) Todos os medicamentos e materiais necessários para o procedimento 

devem ser mantidos fora da sala. Se necessário, podem ser levados para 

a sala por um profissional de saúde externo, que não deve entrar na sala 

de angiografia; 

e) Itens pessoais devem ser mantidos fora da sala. Caso seja imprescindível 

levar os telefones celulares, estes devem ser protegidos com sacos 

plásticos; 

f) A sala de angiografia deve ser mantida fechada durante todo o 

procedimento; 

g) Os avisos das precauções de segurança recomendadas devem ser 

visíveis na porta da sala de angiografia; 



 

20 

h) O número mínimo necessário de profissionais deve permanecer na sala; 

i) Os profissionais de saúde diretamente envolvidos no procedimento 

devem utilizar máscaras protetoras N-95; 

j) Os profissionais de saúde devem seguir uma sequência precisa de 

colocação e retirada de EPI (Tabela 4); 

k) Os profissionais de saúde que tiverem contato direto com os fluidos do 

paciente devem receber escudo facial (face shield), avental impermeável, 

gorro cirúrgico e duas luvas (seguindo os protocolos locais); 

l) A intubação orotraqueal, quando necessária para o procedimento,  deve 

ser idealmente realizada em uma sala exclusiva antes do transporte, o 

qual deve ser feito com circuito fechado de ventilação; 

m) Nos casos de TM, a intubação orotraqueal precoce deve ser considerada 

caso o paciente apresente pelo menos uma das seguintes condições: 

a. Desconforto respiratório agudo, hipóxia ou necessidade de elevada 

quantidade de oxigênio 

b. Incapacidade de proteção das vias aéreas ou baixa pontuação na 

Escala de Coma de Glasgow (GCS <9) 

c. Agitação, ausência de cooperação 

d. Vômito ativo 

e. Tosse ativa 

f. Oclusões artérias na circulação posterior com manejo inadequado 

de secreções/vias aéreas. 
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Notavelmente, alguns autores sugeriram que a intubação precoce 

também deve ser considerada em pacientes com oclusões no hemisfério 

cerebral dominante e/ou afasia, bem como aqueles com NIHSS alto (> 15) (17). 

No entanto, essa sugestão não é apoiada por evidências de boa qualidade, já 

que nenhum desses fatores demonstrou prever a conversão da sedação em 

anestesia geral. Portanto, desencorajamos a intubação antecipada desses 

pacientes na ausência de agitação ou qualquer das demais condições acima 

mencionadas, pois isso levaria a um alto número de intubações desnecessárias 

durante um período de crise, quando devemos nos esforçar para otimizar o uso 

de nossos recursos, notadamente respiradores e leitos de UTI. A principal ideia 

por trás das recomendações de intubação precoce é minimizar o risco de 

intubação durante o procedimento, uma vez que essa é uma intervenção menos 

controlada e, assim, relacionada a um risco maior de contaminação. No entanto, 

isso precisa ser equilibrado com a maior exposição dos profissionais de saúde 

envolvidos na intubação e extubação desses pacientes, bem como ao maior 

tempo e uso de recursos. Dessa maneira, incentivamos as equipes a considerar 

suas experiências locais anteriores nessas decisões. 

 

Após o procedimento: 

a) Pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 devem ser 

transferidos para uma Unidade de COVID; 

b) As instituições são encorajadas a dividir essas unidades de COVID, em 

casos confirmados e de alto risco, além de espaços para pacientes com 

baixo risco (e.g. sintomas banais de gripe sazonal). Caso isso não seja 
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viável, os indivíduos com baixo risco de COVID devem ser transferidos para 

a unidade de AVC ou UTI (seguindo as diretrizes institucionais); 

c) Os pacientes não devem ser extubados na sala de angiografia. Ao invés 

disso, devem ser transportados para uma sala adequada na UTI para a 

extubação planejada; 

d) O transporte desses pacientes deve ser o mais limitado possível e a 

realização de exames de imagem para acompanhamento deve ser restrita 

aos casos com deterioração neurológica; 

e) Pacientes que não estiverem sob ventilação mecânica durante o transporte 

devem usar máscaras cirúrgicas. O oxigênio pode ser administrado por um 

cateter nasal sob a máscara durante o transporte; 

f) Circuitos de ventilação fechados devem ser usados em pacientes intubados; 

g) O conjunto completo de EPI deve ser usado pela equipe de transporte em 

caso de contato direto com o paciente ou equipamento contaminado; 

h) Um membro da equipe de transporte, que não tenha contato direto com o 

paciente ou equipamento contaminado, não deve usar EPI para poder 

interagir com o ambiente (por exemplo, apertar os botões do elevador); 

g) Após o procedimento, o circuito ventilatório e o conteúdo do recipiente de 

cal sodada devem ser descartados; 

h) Após o procedimento, a limpeza terminal da sala de angiografia deve ser 

realizada como recomendado; no entanto, é obrigatório que a equipe de 

limpeza use EPI de proteção respiratória e de contato. Detalhes sobre 

desinfetantes para uso contra SARS-CoV-2 devem ser consultados em outra 

fonte. 
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i) Uma vez que não há dados precisos sobre quanto tempo o ar em uma sala 

ocupada por alguém com COVID-19 confirmada continua potencialmente 

infeccioso, a decisão sobre quanto tempo uma sala usada por um paciente 

com COVID-19 deve ficar fechada dependerá de uma avaliação do tamanho 

da sala, do projeto do sistema de ventilação e da geração ou não de aerossol 

pelo procedimento. Hoje, porém, aceita-se que a sala permaneça com as 

portas fechadas por pelo menos 3 horas, caso não funcione sob pressão 

negativa, antes da entrada de outro paciente ou profissionais sem EPI. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

É importante enfatizar que o risco de contaminação por COVID-19 é maior 

durante a hospitalização e que esse novo fator de risco deve ser explicitado no 

termo de consentimento livre e esclarecido, em especial nos casos sem 

caracterização indubitável de urgência/emergência, como, por exemplo, no 

tratamento de aneurismas não rotos. 

 

TREINAMENTO 

Durante o tratamento de pacientes com COVID-19, muitas violações de 

protocolo podem ocorrer durante a retirada e a colocação de EPI. Além disso, os 

profissionais de saúde podem não estar familiarizados com os procedimentos 

necessários e as particularidades do uso de novos equipamentos, como por 

exemplo o embaçamento do escudo facial, que prejudica a visibilidade. 

Nesse cenário, o treinamento local com simulação é altamente 

recomendado para assegurar a execução adequada dos protocolos e evitar 
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estresse desnecessário, especialmente entre profissionais que participam de 

procedimentos com geração de aerossóis, como intubação orotraqueal, inserção 

de sonda nasogástrica etc. Todos os profissionais de saúde devem ser 

submetidos ao teste de ajuste das máscaras N95, em especial aqueles que lidam 

diretamente com procedimentos em que há geração de aerossóis. 

As máscaras N-95 usadas em procedimentos com geração de aerossóis 

devem ser preferencialmente descartadas, embora essa recomendação possa 

ser impraticável na maioria dos centros devido à disponibilidade limitada de 

recursos. As máscaras N95 contaminadas com sangue, secreções respiratórias 

ou nasais ou outros fluidos corpóreos de pacientes devem ser descartadas. O 

uso prolongado de máscaras N-95 é permitido, mas ainda há risco de 

contaminação durante sua colocação e retirada, já que as partículas virais 

podem continuar viáveis por até seis dias em superfícies porosas(30). Dessa 

forma, o treinamento de paramentação, desparamentação e armazenamento 

adequados de máscaras faciais N-95 é essencial para evitar a contaminação dos 

profissionais de saúde durante o manuseio desses EPIs. O uso de um escudo 

facial lavável sobre a máscara N95 reduz o risco de contaminação da superfície. 

Os hospitais devem assegurar a existência de uma área de armazenamento 

adequada ou manter as máscaras em um recipiente limpo e arejado, como sacos 

de papel (31). 
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Tabela 1 – Triagem inicial para infecção por COVID-19 

Possíveis Indicadores de Infecção por COVID-19 

1) Sintomas iniciais comuns de COVID-19 

• Febre • Cefaleia 

• Tosse / Espirros • Anorexia / Adinamia / Mialgias 

• Dor de garganta • Sintomas gastrointestinais 
(inclusive vômito e diarreia).  

• Dor torácica • Anosmia 

• Dispneia • Ageusia 

2) Contato com um caso confirmado nos 14 dias anteriores* 
 
* áreas com número limitado de indivíduos infectados 
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Tabela 2 – Equipamentos de proteção individual para atendimento a pacientes 

com acidente vascular cerebral e casos confirmados/suspeitos de COVID - 19. 

 Ambientes clínicos 

Pronto-Socorro 

Cenários 
Equipe na sala 
(p. ex., Neurologista, 
enfermeira) 

Cenário 1 
Paciente com COVID-19 suspeita/confirmada 
Ou 
Pacientes assintomáticos que serão submetidos a procedimento com 
geração de aerossol1 (por exemplo, sucção aberta de vias respiratórias, 
ventilação manual, intubação) 

• N95 
• Escudo facial (face shield) 
• Avental descartável não estéril 

de isolamento com mangas 
longas 

• 02 pares de luvas  
• Gorro cirúrgico 
• Propés 

Cenário 2 
Pacientes assintomáticos que NÃO serão submetidos a procedimento 
com geração de aerossol1 

• Máscara cirúrgica2 
• Óculos de proteção ou Escudo 

facial 
• Avental descartável estéril de 

isolamento com mangas longas  
• 01 par de luvas 
• Gorro cirúrgico 
• Propés 

Sala de Angiografia 

 
Equipe na sala  
(p. ex., Anestesista, 
neurorradiologista, enfermeira) 

Cenário 1 
Paciente com COVID-19 suspeita/confirmada 
Ou 
Pacientes assintomáticos que serão submetidos a um procedimento de 
neurointervenção sob anestesia geral ou a um procedimento com 
geração de aerossol1 (por exemplo, sucção aberta de vias respiratórias, 
ventilação manual, intubação) 

• N95  
• Escudo facial 
• Avental impermeável estéril, 

descartável, de mangas longas  
• 2 pares de luvas  
• Gorro cirúrgico 
• Propés  

Cenário 2  
Pacientes assintomáticos que serão submetidos a um procedimento 
de neurointervenção, mas NÃO a um procedimento com geração de 
aerossol1 

• Máscara cirúrgica 2 
• Óculos de proteção ou Escudo 

facial 
• Avental descartável estéril de 

isolamento com mangas longas  
• 1 par de luvas 
• Gorro cirúrgico 
• Propés 
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Stroke Unit 

 
Equipe na sala  
(p. ex., Neurologista, enfermeira, 
fisioterapeuta) 

Cenário 1 
Paciente com COVID-19 suspeita/confirmada 
Ou 
Pacientes assintomáticos que serão submetidos a procedimento com 
geração de aerossol1 (por exemplo, sucção aberta de vias respiratórias, 
ventilação manual, intubação) 

• N95  
• Escudo facial 
• Avental descartável, não estéril, 

de isolamento com mangas 
longas  

• 2 pares de luvas 
• Gorro cirúrgico 
• Propés  

Cenário 2  
Pacientes assintomáticos que NÃO serão submetidos a procedimento 
com geração de aerossol1 

• Máscara cirúrgica 2 
• Escudo facial 
• Avental descartável estéril de 

isolamento com mangas longas  
• 1 par de luvas 
• Gorro cirúrgico 
• Propés 

OBSERVAÇÃO: 
1) Procedimentos com alto risco de geração de aerossóis: Intubação traqueal (razão de possibilidades  

[OR]: 6,6 (2,3, 18,9); 39.6%), Ventilação manual antes da intubação (OR: 2,8 (1,3, 6,4) ), 
Manipulação da máscara de oxigênio (OR: 4,6 (0,6, 32,5); 64.8%), Ventilação não invasiva (OR: 3,1 
(1,4, 6,8); 0%), Desfibrilação (OR: 2,5 (0,1, 43,9); 55,3%) Sucção antes da intubação, Coleta de 
amostra de escarro (OR: 2,7 (0,9, 8,2) ; Manipulação da máscara de BiPAP (OR: 6,2 (2,2, 18,1),. 
Massagem torácica (1 estudo de caso-controle) 4,5 (1,5, 13,8). Para mais detalhes, consulte Tran K 
et al PLoS One. 2012;7(4):e35797. doi: 10.1371/journal.pone.0035797. Epub 26 de abril de 2012. 

2) É razoável sempre usar uma máscara N95 em regiões com alta incidência de COVID-19. 
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TABELA 3 – Critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) para definição 
de COVID. 
 

Caso suspeito 

Cenário 1 Paciente com doença respiratória aguda (febre e pelo menos um sinal/sintoma 
de doença respiratória, p. ex., tosse, dispneia) E histórico de viagem ou 

residência em local com relato de transmissão comunitária de COVID-19 

durante os 14 dias anteriores ao aparecimento da sintomatologia. 

Cenário 2 Paciente com qualquer doença respiratória aguda E que tenha tido contato com 

um caso confirmado ou provável de COVID-19 (veja definição de contato) 

durante os 14 dias anteriores ao aparecimento da sintomatologia. 

Cenário 3 Paciente com doença respiratória aguda (febre e pelo menos um sinal/sintoma 
de doença respiratória, p. ex., tosse, dispneia) E com necessidade de 

internação E na ausência de um diagnóstico alternativo que explique o quadro 

clínico por completo. 

Caso provável 

Cenário 1 Caso suspeito com resultado inconclusivo no exame para detecção do vírus 

de COVID-19, em que inconclusivo é o resultado do exame relatado pelo 
laboratório.  

Cenário 2 Caso suspeito em que o exame não pôde ser realizado por qualquer motivo. 

Caso confirmado 

Cenário 1 Indivíduo com confirmação laboratorial da infecção por COVID-19, 

independentemente dos sinais e sintomas clínicos. 

 
1) Febre e pelo menos um sinal/sintoma de doença respiratória, p. ex., tosse, dispneia 

2) Durante os 14 dias anteriores ao aparecimento dos sintomas 
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TABELA 4. Manual Operacional para Colocação e Retirada dos equipamentos 

de proteção individual (EPI) para realização de procedimentos de 

neurointervenção em um paciente com COVID 19. 

 
Sequência para colocação de EPI 

1. Lavar as mãos ou higienizá-las com álcool gel 
2. Colocar avental de chumbo e acessórios (óculos de proteção contra radiação). 
3. Lavar as mãos ou higienizá-las com álcool gel. 
4. Recomendamos o uso de gorro cirúrgico, N95 (FFP2) ou máscara do tipo respirador e 

purificador de ar motorizado (PAPR) e escudo facial (face shield), não apenas óculos 
5. Lavar as mãos como preparo para procedimentos cirúrgicos 
6. Na sala de angiografia: colocar as luvas (primeiro par de luvas). 
7. Colocação de avental cirúrgico impermeável e luvas (segundo par) com extensão até 

cobertura do punho do avental de isolamento. Depois disso, o procedimento pode ser 
iniciado. 

8. Lavar as mãos ou higienizá-las com álcool gel. 
Sequência para retirada de EPI 

1. Na sala de angiografia, tirar o avental e as luvas. 
2. Lavar as mãos ou higienizá-las com álcool gel. 
3. Retirar o avental de chumbo de proteção contra radiação. 
4. Lavar as mãos ou higienizá-las com álcool gel. 
5. Remover os óculos de proteção e o escudo facial pela parte traseira, levantando a faixa 

da cabeça ou os protetores auriculares, e o gorro cirúrgico 
6. Lavar as mãos ou higienizá-las com álcool gel. 
7. Sair da sala de angiografia e retirar os óculos de proteção contra radiação. 
8. Lavar as mãos ou higienizá-las com álcool gel. 
9. Soltar as faixas ou elásticos inferiores da máscara n95/respirador, depois os superiores 

e removê-la sem tocar a parte da frente. 
10. Lavar as mãos ou higienizá-las com álcool gel. 
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Figura 1 – Código Protegido para Acidente Vascular Cerebral durante a 

pandemia de COVID-19 (Fluxograma) 
 

 

SEGUIR PROTOCOLO 
INSTITUCIONAL 

NORMAL* 
+ 

Máscara cirúrgica para 
paciente 

ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE DE 
COVID (ELETIVO) 

+ 
Máscara cirúrgica para paciente 

+ 
EQUIPE DE NEUROLOGIA* 

(coleta de exames; incluir teste rápido de 
COVID-19/RT-PCR) 

 
 
 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 

AVALIAÇÃO PRÉ-HOSPITALAR (SAMU) E TRIAGEM 
HOSPITALAR 
• Checagem ATIVA de sintomas compatíveis com 

COVID-19 em TODOS OS PACIENTES 
SINTOMAS COMPATÍVEIS COM COVID-19  
(QUAISQUER NOVOS SINTOMAS NOS ÚLTIMOS 14 
DIAS) 
• Tosse OU Febre OU Dispneia OU odinofagia 
• Anosmia (perda do olfato) OU Ageusia (perda do 

paladar) de aparecimento agudo 
• Vômitos OU outros sintomas gastrointestinais 
• Mialgia 

 

Suspeita de AVC 

SIM 

SINTOMAS COMPATÍVEIS  
COM COVID-19  
 OU CONTATO  

COM CASO CONFIRMADO  
NOS ÚLTIMOS 14 DIAS? 

  

 AVC AGUDO 
(LSW1 < 24 horas)? 

SIM NÃO 

ESTABILIZAÇÃO CLÍNICA 
 

ESTABILIZAÇÃO CLÍNICA  
 
  

REALIZAR 
TC de crânio sem contraste + TC de alta 

resolução de tórax   

REALIZAR 
Protocolo AVC – Tratamento 

UNIDADE DE COVID 
SINAIS DE  

DESCONFORTO 
RESPIRATÓRIO? 

SIM 

•  Oxigênio por cateter nasal até 6 L/minuto sob 
máscara (se Sat O2 < 94%) ou máscara com 

reservatório 

•  Evitar uso VNI3 ou máscara de Venturi 
•  Considerar intubação orotraqueal precoce 

•  Considerar intubação orotraqueal precoce 

NÃO 

ENCAMINHAMENTO PARA UNIDADE 
DE COVID (Pronto-Socorro) 

+ 
Máscara cirúrgica para paciente 

+ 
CÓDIGO PROTEGIDO DE AVC 

(Equipe de Neurologia*, coleta de 
exames; incluir teste rápido de 

COVID-19/RT-PCR2 

POSSUI CRITÉRIOS 
PARA rt-PA IV? 

REALIZAR 
Trombólise intravenosa 

rt-PA 0,9 mg/kg (10% em bolus e o restante em 1 hora) 

SIM 

REALIZAR 
Angio-TC crânio e cervical 

± TC-perfusão 

POSSUI CRITÉRIOS 
PARA TROMBECTOMIA 

MECÂNICA? 

Paramentação Adequada 
+ 

REALIZAR 
Trombectomia mecânica 

Favorecer intubação orotraqueal em caso de 

sinais precoces de desconforto respiratório 

Desparamentação 
Adequada 

ENCAMINHAR * 
Para UNIDADE DE COVID 

apropriada 

de acordo com os achados à 
anamnese, os sinais e os 

resultados laboratoriais 

1- LSW (last time seen well): última vez visto bem. 

2 – RT-PCR: reação em cadeia de polimerase com 

transcriptase reversa. 
3 - VNI : ventilação não-invasiva. 

*EPI: máscara cirúrgica (em caso de geração de aerossóis, 

use máscara N95), gorro cirúrgico, luvas, avental, protetor 

facial. 
 

 


