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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO       

      O Endeavor® é uma endoprótese coronária (stent) revestida pelo medicamento ABT-578 (Abbott 
Laboratories). O Stent Endeavor® é constituído pelo stent propriamente dito a base de liga de cobalto 
pré-montado, sistema introdutor (sistema coronário de troca rápida), tecnologia de fosforilcolina e pelo 
medicamento ABT-578. Os stents apresentam calibres menores (2.25-2.75 mm), medianos (3.0-3.5 
mm) e maiores (4.0 mm). 
      O Stent Endeavor® está indicado no aumento do diâmetro luminal em paciente com isquemia 
miocárdiaca associada a lesões coronárias não previamente tratadas, com comprimento inferior a 34 mm 
em vasos de calibres entre 2.25 e 4.0 mm, particularmente em pacientes portadores de cardiopatia 
isquêmica com indicação de revascularização miocárdica percutânea através de angioplastia com uso de 
stent recoberto por medicação.  
  
 
SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA         

[  ] Apenas estudos em animais 
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [  ] série de casos 
 [x] estudos clínicos de bioequivalência 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos substitutos 
 [x] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos primordiais 
 [  ] revisões sistemáticas 
 
1-  Meredith IT;  Ormiston J;  Whitbourn R; et al; on behalf of the ENDEAVOR I Investigators. First-

in-human study of the Endeavor ABT-578-eluting phosphorylcholine-encapsulated stent system in 
de novo native coronary artery lesions: Endeavor I Trial. EuroInterv 2005, 2:157-164  

 
       O objetivo desse estudo inicial (ENDEAVOR I) foi avaliar segurança e eficácia do Endeavor ABT-
578 no tratamento de lesões coronarianas únicas ao longo de 12 meses. Para isso, 100 pacientes com 
doença coronariana sintomática utilizaram o stent em 8 centros diferentes, sendo avaliados os desfechos 
principais por angiografia e ultra-som intravascular. Não ocorreram complicações imediatas em nenhum 
procedimento. Em 4 e 12 meses a taxa de reestenose  por angiografia foi de 2.1% e 5.4%, 
respectivamente. Em 12 meses, através da angiografia e do ultra-som, ocorreu apenas pequena 
hiperplasia na neoíntima coronariana. A taxa de eventos cardíacos maiores nos pacientes tratados foi de 1% em 
30 dias e 2% em 4 e 12 meses. 
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         Comentário: os resultados desse estudo não comparado mostraram a segurança do material e 
resultados aparentemente semelhantes aos alcançados em estudos de mesma fase dos stents recobertos 
disponíveis no mercado (Cypher® e Taxus®) 
 
2- Fajadet J; Kuntz R; Wijns W, on behalf of the ENDEAVOR II Investigators. ENDEAVOR II 
Randomized, Double-Blind Study in 1200 Patients: 30-day Safety Results. Am J Cardiol. 2004;94(suppl 
6A):69E. (Abstract) 
 
       O ENDEAVOR II randomizou 1200 pacientes com doença coronariana sintomática em 72 centros, 
comparando o stent Endeavor ABT-578 à stent não recoberto que utiliza a mesma plataforma (ambos 
produzidos pela Medtronic). O desfecho primário do estudo é a taxa de revascularização da lesão alvo 
em 9 meses após o procedimento avaliada por angiografia. Os resultados apresentados são o do 
seguimento de 30 dias, não tendo sido encontrada diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos quanto à ocorrência de eventos cardíacos maiores ou revascularização da lesão alvo. 
     Comentário: Estes resultados foram apresentados no Congresso da Sociedade Européia Cardiologia 
(Estocolmo –  Setembro de 2005) (material disponível no site: www.escardio.org). Os autores relatam 
os desfechos após 12 meses de seguimento, com taxa de sobrevida livre de revascularização da lesão 
alvo de 94 x 86,9% (p<0,001), respectivamente para o stent recoberto e não recoberto.  
 
3- ENDEAVOR III. Confirmatory Trial vs. Cypher. 8/9 months results. (estudo com resultados não 
publicados ou apresentados) 
         O ENDEAVOR III é um estudo randomizado, multicêntrico, que incluiu 436 pacientes, 109 para 
receber o stent Cypher® e 327 para receber stent Endeavor. O desfecho primário a ser avaliado é a 
redução luminal no segmento do stent por angiografia em 6 meses e os secundários serão a trombose 
precoce e tardia do stent e aposição tardia incompleta.  
         Comentário: o fabricante forneceu material de divulgação contendo resultados preliminares ainda 
não apresentados ou publicados.  
 
Obs.: Segundo informação do fornecedor, dois outros estudos serão realizados em breve: o 
ENDEAVOR IV (n=1548), que será um ensaio clínico randomizado e uni-cego que irá comparar o 
Taxus® (Paclitaxel - Eluting Coronary Stent System) com o Endeavor®; e o E-Five Registry (n=8000) 
que será um estudo que avaliará o desempenho e segurança do Endeavor®. 
 

 

SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS         

BENEFÍCIOS 

 - Diminuição da taxa de reestenose em relação aos stent não recobertos. 
 - Menor custo em relação aos stents recobertos (Cypher ® ou Taxus ®) 
 
RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 
            - Menor experiência no uso.   
 - Seguimento curto de pacientes tratados (séries de casos e ECR não publicados com 
acompanhamento de até 1 ano) 
 - Ausência de estudos publicados onde tenha sido realizada comparação direta com o tratamento 
considerado padrão no momento (stent recoberto por medicação – Cypher ® ou Taxus ®) 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS          

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 

����ONão foram apresentados estudos de custo-efetividade do stent Endeavor®.  
 Conforme proposta apresentada pelo fabricante o custo final do stent Endeavor está previsto em 
R$7200,00. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[  ] Parecer não favorável 
[x] Parecer pendente / inconclusivo – pendência de dados para análise 
 
O stent Endeavor® é uma tecnologia emergente com resultados preliminares promissores, que 
possivelmente serão incorporados a prática clínica. Os estudos realizados até o momento demonstram 
benefício angiográfico e clínico em relação aos stents não recobertos, e possível equivalência clínica em 
relação ao stent Cypher®, em um ensaio clínico de pequeno porte (dados apresentados, porém não 
publicados). Dados publicados sobre a eficácia do stent Endeavor®, entretanto, limitam-se apenas aos 
resultados do estudo Endeavor I. Esta Câmara Técnica, desta forma, sugere reavaliação dos resultados 
definitivos e finais dos estudos Endeavor II e Endeavor III imediatamente após sua publicação, para 
emissão de parecer conclusivo. 
 
 
Data da conclusão do parecer: 08/02/2006 


