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1. Introdução 

Uma das principais limitações da terapia de revascularização miocárdica 
percutânea convencional (angioplastia) é a reestenose.  Reestenose angiográfica 
ocorre em até 40% dos casos nos primeiros 6 meses, sendo que até 20% desses 
pacientes necessitam reintervenção no primeiro ano. Os stents intracoronarianos 
melhoraram esta situação, sendo atualmente usados em mais de 85% dos 
procedimentos que envolvem angioplastia. No entanto, reestenose angiográfica e 
clínica segue sendo uma complicação frequente, ocorrendo em 20-30% e 10-15% dos 
casos, respectivamente. Novos tipos de stents, recobertos por drogas, vem se 
mostrando efetivos em diminuir esta complicação tanto no manejo de estenoses 
primárias quanto em reestenoses intra-stent1-5. Estes novos modelos de stents liberam 
agentes anti-proliferativos de sua superfície com o objetivo de limitar o crescimento 
celular em torno e no interior do stent, usando medicações citotóxicas, citostáticas ou 
outros agentes. Apesar de preocupação inicial relativa ao risco de trombose precoce 
intra-stent, duas recentes revisões sistemáticas mostraram perfil de segurança 
equivalente ao dos stents não recobertos6,7. 

  

2. Objetivo 

Dois tipos de stent recobertos por droga (DES - Drug Eluting Stent) vêm sendo os mais 
estudados e estão disponíveis no mercado brasileiro: o modelo Cypher� da Johnson & 
Johnson, recoberto por Sirolimus (Rapamicina), e o modelo Taxus�  da Boston 
Scientific Co, recoberto por Paclitaxel.  O objetivo desta avaliação é revisar as 
evidências comparativas entre estes dois modelos de DES, buscando determinar se há 
vantagem de um modelo sobre o outro nos casos em geral ou em situações específicas. 
 

3. Síntese da Revisão da literatura 
Como o objetivo desta revisão é a comparação entre os modelos Cypher e Taxus, 
somente estudos onde estes dois produtos foram diretamente comparadas estão 
descritos. São também mencionadas as recomendações do NICE e da CCOHTA quanto 
ao uso de stents recobertos por drogas. 
 
3.1 Recomendações internacionais: 
• NICE: O National Institute for Clinical Excellence, em recomendação preliminar8 

publicada em 2003, considerou os DES conjuntamente, como uma classe de 
intervenção, já que, na época, não estavam disponíveis estudos comparativos diretos 
entre os modelos. Os autores, no entanto, enfatizam que por tratarem-se de drogas 
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diferentes, brevemente deve ser definida a igualdade ou superioridade de uma droga 
sobre outra. Pelo risco baixo de estenose com os stents convencionais na maioria dos 
procedimentos, os autores recomendam o uso dos DES somente para artérias de 
pequeno diâmetro ou lesões longas.  

• COOHTA: A Canadian Coordination Office for Health Technology Assessment 
publicou, em outubro de 20029, recomendação relativa aos DES onde, apesar de 
analisar em separado os estudos relativos ao Cypher e ao Taxus, considerou os stents 
recobertos por droga como uma categoria única. Os autores destacaram que a escolha 
entre algum modelo específico de DES e quando usá-los ainda depende de estudos de 
eficácia e segurança em longo prazo. 

Comentário: na época em que foram publicadas estas recomendações, importantes 
ECR sobre o benefício dos DES ainda não haviam sido publicados. 

 

3.2 Meta-análise 

• Meta-análise publicada em agosto de 200510 avaliou 6 ensaios clínicos 
randomizados (ECR)11-16 envolvendo 3669 pacientes. Foram selecionados os estudos 
que incluíram pacientes com sintomas ou sinais objetivos de isquemia miocárdica, 
randomizados para receber um dos stents recobertos (Cypher ou Taxus) e com 
desfechos em pelo menos 6 meses de acompanhamento. Os estudos incluíram 
pacientes e lesões com diferentes riscos de reestenose. Não foi detectada 
heterogeneidade entre os estudos. O principal desfecho avaliado, necessidade de 
revascularização da lesão tratada, mostrou taxa de 5,1% para o grupo sirolimus e 7,8% 
para o paclitaxel (OR=0,64; IC 0,49-0,84;p=0,001). Seriam necessários tratar 37 casos 
com sirolimus ao invés de paclitaxel para ser prevenido um caso de reestenose clínica. 
Reestenose por critérios angiográficos foi observada em 9,3% com sirolimus e 13,1% 
com paclitaxel (OR=0,68; IC 0,55-0,86; p=0,001). As taxas de eventos adversos 
foram semelhantes entre os grupos, assim como a taxa combinada de morte e infarto 
do miocárdio (IAM), 4,9 vs. 5,8% (p=0,23), respectivamente para o sirolimus e 
paclitaxel. Os autores concluíram afirmando que os stents recobertos por sirolimus são 
melhores em prevenir reestenose do que os stents recobertos por paclitaxel. 
Comentário: apesar do desfecho “necessidade de revascularização” ser um desfecho 
intermediário (substituto) para o desfecho clinicamente mais relevante (morte ou 
IAM), é um desfecho que tem importância clínica significativa, podendo ser 
valorizado para tomada de decisões até que estudos de maior seguimento e com 
poder para detectar diferenças em desfechos primordiais sejam concluídos. 

 

3.3 Principais Ensaios Clínicos Randomizados 

Estão sumarizados abaixo quatro estudos incluídos na meta-análise e que já foram 
publicados na íntegra. 

• Goy et al11 desenvolveram um ECR com objetivo de comparar a segurança dos 
stents recobertos por Paclitaxel ou Sirolimus em pacientes com indicação de 
procedimento de revascularização percutânea com DES. Os autores usaram poucos 
critérios de inclusão e exclusão com o objetivo de manter a amostra semelhante a 
realidade da prática clínica em serviços de cardiologia intervencionista. Foram 
incluídos 202 pacientes, sendo 100 randomizados para receber o stent com paclitaxel e 
102 para o stent com sirolimus. A taxa total de sucesso do procedimento foi de 99%, 
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não tendo sido observado nesta amostra diferenças na segurança ou efetividade entre 
os grupos. 

• Kastrani et al12 (ISAR-DESIRE) avaliaram comparativamente o uso de stents 
recobertos por Sirolimus, Paclitaxel ou angioplastia convencional em reestenoses 
intra-stent. O desfecho principal foi reestenose angiográfica em 6 meses de 
seguimento dos 275 pacientes (92% da amostra) que realizaram angiografia de 
controle. Foi considerado desfecho secundário a incidência de morte ou infarto do 
miocárdio  (IAM) em 1 ano. Os pesquisadores que avaliaram a angiografia de controle 
eram cegados em relação ao stent utilizado no procedimento. As taxas de reestenose 
em 6 à 8 meses e necessidade de reintervenção em 1 ano foram significativamente 
menores na comparação entre qualquer um dos DES em relação a angioplastia. Na 
comparação direta entre os modelos de DES (análise secundária) o stent recoberto por 
sirolimus mostrou benefício na taxa de necessidade de revascularização em um ano (8 
vs. 19%; RR 0,42; IC95% 0,19-0,92). Não houve diferença nas demais comparações 
entre os dois stents recobertos. Os autores destacam que, apesar da diferença 
encontrada, a definição quanto a superioridade de um stent recoberto sobre outro 
dependia de estudos comparativos diretos que estavam em andamento. 

• Windecker et al13 realizaram ECR com 1012 pacientes com angina estável ou 
síndrome coronariana aguda e lesões passíveis de revascularização percutânea com 
stent para receberem stents recobertos por sirolimus ou paclitaxel. O principal 
desfecho estudado foi a combinação de eventos cardíacos maiores (morte de causa 
cardíaca, IAM ou necessidade de revascularização do vaso tratado) no seguimento de 
9 meses. Os resultados mostraram 6,2% vs. 10,8% de eventos cardíacos maiores nos 
grupos sirolimus e paclitaxel, respectivamente (OR=0,56; IC=0,36-0,86; p=0,009). 
Dentre os desfechos analisados, a menor necessidade de revascularização foi o 
desfecho responsável pela diferença ser estatisticamente significativa entre os grupos. 

• Os investigadores do ISAR-DIABETES publicaram14 os resultados do 
acompanhamento angiográfico de 6-8 meses em 250 diabéticos com angina ou 
ergometria positiva randomizados para revascularização percutânea com uso de stents 
recobertos por paclitaxel ou sirolimus. A avaliação do desfecho principal mostrou 
diminuição luminal tardia no segmento tratado significativamente menor no grupo 
sirolimus (0,67x0,43mm; p=0,001). Entre os desfechos secundários, estenose 
angiográfica no segmento tratado ocorreu em 16,5% dos pacientes que usaram stent 
com paclitaxel e 6,9% dos que usaram stent com sirolimus (p=0,02). Quando 
avaliados os mesmos desfechos especificamente em relação ao segmento intra-stent, 
as diferenças também foram significativas. Nos desfechos clínicos de morte, IAM e 
necessidade de revascularização não foi encontrada diferença estatisticamente 
significativa. 

Comentário: o desfecho principal utilizado no estudo foi diminuição da luz do vaso 
por critério angiográfico e, portanto, o tamanho da amostra foi calculado com base 
neste objetivo. Apesar de possíveis críticas em relação a escolha de um desfecho 
não clínico como desfecho principal, esse fato pode ter resultado em falta de poder 
(amostra insuficiente) para detectar diferença estatisticamente significativa nos 
eventos clinicamente relevantes. Portanto, tirar conclusões sobre igualdade em 
termos de benefício clínico de um stent sobre outro parece precipitado com base 
somente nos resultados desse estudo. 
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4. CONCLUSÕES 

Ensaios clínicos randomizados e uma meta-análise, incluindo pacientes e lesões de 
variado espectro de risco, mostram menor risco de reestenose coronariana nos 
indivíduos tratados com stent recoberto por sirolimus (Cypher�) em relação aos 
tratados com stent recoberto por paclitaxel (Taxus�). Nestes estudos, desfechos duros 
de morte e infarto agudo do miocárdio não foram diferentes entre os grupos avaliados. 

Na medida que o benefício, e portanto a indicação, dos stents recobertos em relação aos 
stents convencionais é redução de reestenose e revascularização do órgão alvo, os 
resultados da comparação entre os stent recobertos foram observados somente para este 
desfecho. Para tal, as evidências apontam superioridade clínica do stent recoberto por 
sirolimus (Cypher�). Entretanto, considerando que a magnitude do benefício é bem 
menor que na comparação com os stents convencionais (redução absoluta de 3-4% vs. 
12-15%), análises de econômicas podem auxiliar a estabelecer o impacto da escolha de 
uma tecnologia ao invés da outra.  

�

�

�

5. BIBLIOGRAFIA 
 
1. Hill RA, Dundar Y, Bakhai A, Dickson R, Walley T. Drug-eluting stents: an early 
systematic review to inform policy. Eur Heart J 2004;25:902–19. 
 
2. Morice MC; Serruys PW.; Sousa JE; Fajadet J; Ban HE et al. A Randomized 
Comparison of a Sirolimus-Eluting Stent with a Standard Stent for Coronary 
Revascularization. N Engl J Med 2002;346:1773-80 
 
3. Holmes DR, Leon MB, Moses JW, Popma JJ, Cutlip D, et al. Analysis of 1-year 
clinical outcomes in the SIRIUS trial: a randomized trial of a sirolimus-eluting stent 
versus a standard stent in patients at high risk for coronary restenosis. Circulation 2004; 
109: 634-40. 
 
4. C-SIRIUS Investigators . The Canadian study of the sirolimus-eluting stent in the 
treatment of patients with long de novo lesions in small native coronary arteries (C-
SIRIUS). J Am Coll Cardiol 2004; 43: 1110-5. 
 
5. Park SJ, Shim WH, Ho DS, Raizner AE, Park SW, et al. A paclitaxel-eluting stent for 
the prevention of coronary restenosis. N Engl J Med 2003; 348: 1537-45. 
 
6. Moreno R, Fernandez C, Hernandez R, Alfonso F, Angiolillo DJ, et al. Drug-eluting 
stent thrombosis: results from a pooled analysis including 10 randomized studies. J Am 
Coll Cardiol. 2005 Mar 15;45(6):954-9. 
 
7. Bavry AA, Kumbhani DJ, Helton TJ, Bhatt DL. What is the risk of stent thrombosis 
associated with the use of paclitaxel-eluting stents for percutaneous coronary 
intervention?: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2005 Mar 15;45(6):941-6. 
 
8. National Institute for Clinical Excellence (NICE). Appraisal Consultation Document: 
Coronary artery stents – July 2003. www.nice.org.uk 
 



Avaliação de Tecnologias em Saúde   

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  6 

9. The Canadian Coordination Office for Health Technology Assessment (CCOHTA). 
Drug Eluting Stents: Managing Coronary Artery Stenosis Following PTCA. Issue 40: 
Oct 2002. www.ccohta.ca 
 
12. Kastrati A, Dibra A, Eberle S, Stat D, Mehilli J, de Lezo JS, Goy JJ, Ulm K, 
Schömig A. Sirolimus-Eluting Stents vs Paclitaxel-Eluting Stents in Patients With 
Coronary Artery Disease: Meta-analysis of Randomized Trials. JAMA 294(7): 819-25, 
2005. 
 
11. Goy JJ, Stauffer JC, Siegenthaler M, Benoit A, Seydoux C. A prospective 
randomized comparison between paclitaxel and sirolimus stents in the real world of 
interventional cardiology: the TAXi trial. J Am Coll Cardiol,; 18(45): 308-11, 2005. 
 
12. Kastrati A, Mehilli J, von Beckerath N, Dibra A, Hausleiter J, Pache J, Schuhlen H, 
Schmitt C, Dirschinger J, Schomig A; ISAR-DESIRE Study Investigators. 
Sirolimus-eluting stent or paclitaxel-eluting stent vs balloon angioplasty for prevention 
of recurrences in patients with coronary in-stent restenosis: a randomized controlled 
trial. JAMA,12(293):165-71, 2005. 
 
13. Windecker S, Remondino A, Eberli FR, Jüni P, Räber L, Wenaweser P, et al. 
Sirolimus-Eluting and Paclitaxel-Eluting Stents for Coronary Revascularization. N Engl 
J Med,353(7):653-62, 2005. 
 
14. Dibra A, Kastrati A, Mehilli J, Pache J, Schühlen H, Beckerath N,for the ISAR-
DIABETES Study Investigators. Paclitaxel-Eluting or Sirolimus-Eluting Stents to 
Prevent Restenosis in Diabetic Patients. N Engl J Med, 353(7): 663-70, 2005. 
 
15. de Lezo J, Medina A, Pan M, et al. Drug-eluting stents for complex lesions: 
randomized rapamycin versus paclitaxel CORPAL study [abstract]. J Am Coll Cardiol. 
2005;45(suppl A):75A. 
 
16. Morice MC. Eight-month outcome of the REALITY study: a prospective, 
randomized, multi-center head-to-head comparison of the sirolimus-eluting stent 
(Cypher) and the paclitaxel-eluting stent (Taxus). Presented at: 2005 Scientific Session 
of the American College of Cardiology; March 6, 2005; Orlando, Fla. Available at: 
http://www.clinicaltrialresults.org/Files/shows /REALITY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


