
 

 

  

Instituto Nacional de Cardiologia Núcleo de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde - NATS 
 

 

 

 

Análise de eficácia e 

segurança do stent 

bioabsorvível eluidor de 

everolimus 



1 
 

 

 

Sumário 
INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 2 

TECNOLOGIA .................................................................................................................... 3 

PERGUNTA CLÍNICA .......................................................................................................... 4 

ANÁLISE DA EVIDÊNCIA ................................................................................................... 4 

RECOMENDAÇÃO ............................................................................................................. 5 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 6 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

INTRODUÇÃO  
 

A doença arterial coronariana (DAC) é uma importante entidade clínica associada 

a elevada morbimortalidade, que em 90% dos casos resulta de uma oclusão ou 

estreitamento das artérias coronarianas. A síndrome coronariana aguda é uma forma de 

apresentação da doença caracterizada pelo conjunto de sinais e sintomas relacionados à redução 

prolongada no fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco – isquemia miocárdica. (1) 

 Pode ser desencadeada a partir da formação de trombos ou pelo rompimento de placas de 

ateroma instáveis (2).  

A DAC tem sido responsável por grande impacto em termos de mortalidade e morbidade no 

Brasil, com 28% dos óbitos contabilizados entre 1996-2011.(3) 

O tratamento visa prevenir o infarto agudo do miocárdio (IAM), reduzir a mortalidade, os 

sintomas e a ocorrência da isquemia miocárdica. O tratamento dependerá do nível de 

acometimento das artérias e quadro clínico do paciente. Pode ser indicada uma 

abordagem clínica, por intervenção percutânea ou cirúrgica (revascularização do 

miocárdio). 

A Intervenção Coronária Percutânea (ICP) é indicada a determinados portadores de doença 

arterial coronariana (DAC) na sua forma de manifestação aguda (síndromes coronarianas agudas), 

com base na sintomatologia dos pacientes, em sua estratificação quanto a alto e baixo risco para 

morte e na área do miocárdio acometida por aterosclerose; e, de forma eletiva, e menos 

frequentemente nas manifestações crônicas da doença, quando o indivíduo se mantém 

sintomático apesar do tratamento clínico otimizado.(3) 

A ICP se refere a um grupo de técnicas utilizadas para restaurar o fluxo nas artérias 

coronarianas obstruídas, incluindo a angioplastia coronária transluminal percutânea 

(PTCA) com ou sem implante de stent, que podem ser convencionais ou farmacológicos.  

O implante de stents durante um PTCA pretendia eliminar as complicações observadas após 

angioplastia com balão (oclusão e reestenose). (1) 

Inicialmente, a intervenção obteve seus resultados a partir do emprego dos stents 

metálicos, reduzindo a taxa de oclusão aguda do procedimento. Entretanto, a reestenose 

intrastent pode ocorrer e se desenvolve como uma resposta inflamatória causada pelo trauma 

do contato entre a estrutura do dispositivo e a parede celular.(4) 

Anos depois observa-se a introdução de stents eluidores de fármacos anti-proliferativos 

(DES), os quais demonstraram redução da taxa de reestenose e da denominada perda 

tardia do lúmen, em razão do processo inibitório sobre a hiperplasia intra-stent; a 
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despeito desse benefício identificou-se um aumento de fenômenos trombóticos tardios 

nestespacientes.(5, 6) 

Os stents apresentam uma estrutura que promove resposta inflamatória e suscita 

consequente prejuízo à dinâmica elástica fisiológica do vaso, contribuindo para eventos 

trombóticos. Diante desse cenário emergem os stents bioabsorvíveis na tentativa de se 

elaborar uma contenção temporária do lúmen enquanto este se reestrututra e, dada a 

sua composição de biopolímeros, com os anos sofrem processo de degradação e 

absorção. Esta nova abordagem foi avaliada em ensaios clínicos demonstrando desfechos 

clínicos similares à terapia convencional com os DES - inalterado impacto sobre a 

mortalidade e eventos adversos cardiovasculares importantes- com a diferença de 

apresentar menor perda tardia do lúmen vascular e trombose tardia na região do 

stent.(7) 

Desde o ano passado o Sistema Único de Saúde disponibiliza stents farmacológicos para 

intervenções em um subgrupo específico de pacientes diabéticos e com lesões em vasos 

finos.(3) 

 

TECNOLOGIA   

Stents são estruturas tubulares metálicas em forma de malha que têm a propriedade de 

se expandir, de forma ativa ou passiva, moldando a luz de um vaso sanguíneo. No caso 

da doença isquêmica do coração, estas estruturas podem ser implantadas nas artérias 

coronárias, em princípio, com objetivo de desobstruir e manter o vaso pérvio, isto é livre 

de obstrução. É denominada intervenção coronária percutânea (ICP). Durante esta 

intervenção um cateter é inserido e guiado pelo vaso até o ponto de obstrução. 

 

Absorb and Absorb GT1 are Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS) systems which elute everolimus in a 

similar way to XIENCE V and then resorb naturally into the body leaving no permanent scaffold*. Absorb 

GT1 is an evolution of Absorb and comprises of four key design elements: a bioresorbable scaffold, a 

bioresorbable coating, everolimus and the Absorb GT1 enhanced delivery system. 
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PERGUNTA CLÍNICA  

O stent recoberto pelo polímero (PLLA) eluidor de everolimus completamente 

bioabsorvível é eficaz, seguro e custo-efetivo para o tratamento da Doença Arterial 

Coronariana em pacientes adultos elegíveis para Intervenção Coronariana Percutânea? 

 

ANÁLISE DA EVIDÊNCIA  

 

Demandante: Instituto Nacional de Cardiologia  

População 
Pacientes adultos com > 70% obstrução de artéria 
coronária com isquemia miocárdica.  

Intervenção  Stent bioabsorvível eluidor de everolimus 

Comparação Stent convencional. 

Desfechos 

Mortalidade  
Eventos cardiovasculares adversos maiores 
(MACE): óbito cardíaco, IAM relacionado com o 
vaso tratado  

Tabela 1. Tabela estruturada para elaboração do Relatório (PICO). 

 

Evidências descritas pelo demandante: 

 O demandante descreve que a tecnologia é mais uma alternativa na mesma 

linha de cuidado, com eficácia comparável, custo equivalente e menor 

incidência de complicações/efeitos adversos. Mas refere que possui risco 

igual ao stent farmacológico não absorvível.   

 Informa que a população provável é a de pacientes jovens, com placa 

ateromatosa focal e proximal, com isquemia. 

 A indicação para utilização será em casos de obstrução coronária > 70% com 

isquemia miocárdica. 

  Relata que o stent bioabsorvível se dissolve completamente após 2 anos de 

implantação. 

 Evidência clínica – descreve que os estudos clínicos ABSORB III e IV 

demonstram respectivamente a não inferioridade e a superioridade em 

relação aos stents não-absorvíveis. Entretanto, os dois estudos ainda não 

foram finalizados.  
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Os estudos citados pelo demandante com resultados superiores em relação aos stents 

não absorvíveis, ABSORB III (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01751906)  e  

ABSORB IV (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02173379), na verdade ainda se 

encontram em andamento, e resultados parciais não podem ser aceitos para uma 

avaliação de tecnologia.   

Além disso, o Informe de Monitoramento do Horizonte Tecnológico para Stent 

Bioabsorvível na Intervenção Coronária Percutânea (em anexo) elaborado pela Conitec 

em 2014, concluiu que as evidências atualmente disponíveis sugerem cautela no uso 

destes novos dispositivos relativos aos diversos tipos de material e revestimentos para o 

stent. E que o seu uso na prática clínica, bem como o seu impacto para os pacientes ainda 

necessita de respostas para que seja considerada sua incorporação.   

 

 

RECOMENDAÇÃO 

 

Não há evidências até o momento que sustentem qualquer indicação de uso para o stent 

recoberto pelo polímero (PLLA) eluidor de everolimus completamente bioabsorvível de 

forma eficaz, segura e custo-efetiva para o tratamento da Doença Arterial Coronariana 

em pacientes adultos. 

Pode ser utilizado com fins de ensino ou pesquisa, a depender da disponibilidade 

orçamentária da instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01751906
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02173379
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