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Nesse estudo inovador, o brasileiro radicado nos Estados Unidos Raul Nogueira liderou um
grupo de investigadores com o objetivo de avaliar a eficácia da trombectomia mecânica com
um stentriever (termo usado para denominar um stent endovascular que é usado para retirar
um trombo do vaso ocluído e não mantido dentro do vaso) na janela de 6 a 24 horas de início
dos sintomas em pacientes com acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. Anteriormente a
esse estudo, os tratamentos de reperfusão para AVC isquêmico apresentavam eficácia na janela
de 4,5 horas (trombólise intravenosa) ou 6 horas (trombectomia mecânica). A diferença básica
desse estudo para os anteriores foi a seleção rigorosa dos pacientes, avaliados com
neuroimagem avançada (angio-TC seguido de TC perfusão ou angio-TC seguido de ressonância
magnética com sequência de difusão e quantificação do volume da lesão com software
automatizado). O conceito básico testado foi que pacientes que apresentassem os seguintes
critérios de inclusão se beneficiariam do tratamento: 1) oclusão de um vaso proximal da
circulação anterior (carótida interna ou artéria cerebral media); 2) um deficit neurológico
moderado a grave, quantificado pela escala de AVC do NIH (National Institutes of Health); e 3)
um volume de lesão do parênquima cerebral pequeno.
O ensaio clínico randomizado teve um desenho bayesiano adaptativo, com amostra calculada
entre 150 e 500 pacientes, sendo interrompido após apenas 206 recrutamentos por
superioridade no grupo trombectomizado. Ao final dos 90 dias, 49% dos pacientes do grupo
trombectomia e 13% do grupo controle atingiram o desfecho de independência funcional para
atividades da vida diária. A taxa de hemorragia cerebral foi semelhante a outros estudos de
reperfusão cerebral (6%) e não foi diferente do grupo controle. A taxa de mortalidade também
foi semelhante entre os grupos (19 e 18%, respectivamente). O número necessário para tratar
(NNT) foi 2, um dos menores na história da medicina. Comparativamente, o NNT de
trombolíticos para infarto agudo do miocárdio é de 43 e de trombolíticos intravenosos para
AVC é de 17.
Alguns meses depois, o estudo DEFUSE-3 foi publicado e confirmou os mesmos achados em
uma janela de tratamento um pouco menor, de 6 a 16 horas. A implicação dos achados do
estudo foi quase imediata – centros de referência no mundo inteiro tem modificado seus
critérios de inclusão para expandir a janela de tratamento para 16-24 horas. É uma nova era no
tratamento dos pacientes com AVC isquêmico.

