Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é Tratamento de Derrame com t-PA?
O que é um derrame
isquêmico?
Isquemia é a falta de irrigação de
sangue em alguma parte do corpo.
Um derrame isquêmico, ou acidente
vascular cerebral, é uma emergência
médica, com risco de vida, causada
por um coágulo que obstrui um dos
vasos sangüíneos que fornecem
sangue a uma parte do cérebro. Se
não for tratada, pode resultar em
incapacitação significativa e até em
morte. Quanto mais tempo o coágulo
estiver presente, mais dano o cérebro
sofrerá. O tratamento precoce do
derrame isquêmico pode resultar na
possibilidade de salvar mais tecido
cerebral.

O que é tratamento com
t-PA?
Em
determinadas
situações,
é
administrado
um
medicamento
chamado t-PA (tissue plasminogen
activator, ou seja, ativador do
plasminogênio tecidual, cuja sigla em
português é AP-t), o qual ajuda a
dissolver o coágulo e restaurar o fluxo
de sangue ao cérebro. Talvez não
haja nenhum benefício imediato após
a infusão, mas a probabilidade é 30 %
maior de que a incapacitação seja
mínima ou inexistente 3 meses depois
do tratamento com t-PA.

Existe algum risco associado
ao t-PA?
O tratamento com t-PA também
implica sérios riscos de hemorragia.
•

Existe um risco 10 vezes maior de
hemorragia
intracraniana
sintomática (sangramento dentro
do cérebro) após o t-PA.

•

Existe um risco 9 vezes maior de
morte
por
hemorragia
intracraniana após o t-PA, mas a
mortalidade em geral, aos 3
meses, não é diferente após o tPA,
em
comparação
com
pacientes não tratados.

Atualmente, não existe nenhum outro
medicamento
que
tenha
sido
aprovado pela FDA (Food and Drug
Administration – Administração dos
Alimentos e Medicamentos) ou seja
comprovadamente eficaz para o
tratamento desse tipo de derrame. Se
concordar em tomar o t-PA, você
poderá melhorar, continuar como está
ou piorar. Qualquer melhora que você
possa ter não será imediata e poderá
demorar muito (3 a 6 meses) até ser
perceptível.

Como o t-PA é
administrado?
O t-PA é administrado em uma única
dose endovenosa durante uma hora.
Se receber o t-PA, você será
internado(a) na UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) e monitorado(a) por
24 horas. Em seguida, você será
transferido(a) para uma unidade
médica e assistido por enfermeiras
com formação especializada em
assistência a derrames. Médicos e
enfermeiras supervisionarão o seu
tratamento e manterão a sua família
informada sobre o seu progresso.
Para os pacientes qualificados para
receber o t-PA, o benefício é maior do
que o risco. O Hospital Danbury é um
centro de atendimento primário a
derrames,
com
experiência
no
tratamento de pacientes com t-PA.
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