
      Câmara Técnica de

      Medicina Baseada em Evidências

Avaliação de Tecnologias em Saúde

Assunto: Stent Coronariano Endeavor
®

Canoas, fevereiro de 2006

Última atualização: junho de 2006



Avaliação de Tecnologias em Saúde

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS 2

AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS

IDENTIFICAÇÃO

Material: Endeavor Drug Eluting Stent

Fornecedor: Medtronic Comercial Ltda.

                      Rua Joaquim Floriano, 100 7o andar

Solicitante da avaliação: UNIMED-PR

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim   Número do Registro: 10339190256

Data da solicitação: 01/05/2006    

Previsão resposta da câmara: 01/12/2006

Revisores: Dr. Fernando Herz Wolff

Estagiário Joel Lavinsky

                  Dr. Luis Eduardo Rohde

Dra. Carisi Anne Polanczyk

Consultores:

Dr. Marco V. Wainstein

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO

      O Endeavor® é uma endoprótese coronária (stent) revestida pelo medicamento ABT-578
(Medtronic). 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).

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 ainda médio prazo de pacientes tratados (séries de casos e ECR não publicados
com acompanhamento de até 2 ano)

- Comparação direta com o tratamento considerado padrão no momento (stent recoberto por
medicação – Cypher ® ou Taxus ®) ainda não publicado em revistas científicas.

CONSIDERAÇÕES SOBRE PRODUTO EM FEVEREIRO 2006

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). Dados
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publicados sobre a eficácia do stent Endeavor®, entretanto, limitam-se apenas aos resultados do estudo
Endeavor I. Em fevereiro de 2006, a Câmara Técnica, sugeriu reavaliação dos resultados definitivos e
finais dos estudos Endeavor II e Endeavor III imediatamente após sua publicação, para emissão de
parecer conclusivo.

REVISÃO DO PARECER

Considerando o parecer parcialmente favorável emitido em fevereiro de 2006, sobre o stent Endeavor
como opção para procedimentos intervencionistas percutâneos, os resultados apresentados em
congressos científicos (Paris Course on Revascularization (EuroPCR), e a necessidade de revisão
periódica destes pareceres, podemos dispor das seguintes considerações sobre o stent Endeavor.

Novos resultados apresentados em Congressos:
Foram apresentados resultados estendidos dos estudos Endeavor I e II, com seguimento de 24 meses e
Endeavor III com 12 meses de acompanhamento. Os desfechos primários observados confirmam a
menor incidência de eventos cardiovasculares maiores em 9 meses com stent Endeavor em comparação
com stent convencional - Driver (7,3% vs. 14,4%).

O Estudo Endeavor III que comparou este stent com stent Cypher em 327 pacientes com lesão de 2,5-
3,5 mm e de 14-27mm de extensão, demonstrou que no seguimento clínico de 9 meses não houve
diferença na ocorrência de eventos clinicos (7,5% vs  7,1%) ou revascularização em vaso alvo (11,9 vs.
11,5%), sem relato de trombose tardia. Cabe ressaltar, que o acompanhamento angiográfico mostrou
resultados mais favoráveis com stent Cypher, com menos restenose binária, perda luminal tardia ou
percentual de estenose do segmento em comparação com stent Endeavor. Estes achados reforçam que
os stents recobertos não tem  o mesmo perfil clínico e angiográfico, e não podem ser tratados como uma
classe única de tecnologia.

O Estudo Endeavor IV, em fase de acompanhamento de 1548 pacientes com stent Endeavor em
comparação com stent Taxus, ainda não tem dados disponíveis.

Novas evidências publicadas em revistas indexadas:
Não foram encontrados artigos publicados sobre o tema, após a revisão de fevereiro de 2006.

Posição de agências reguladoras:

Segundo informações da Medtronic, o stent coronariano recoberto Endeavor tem posição favorável do
mercado europeu desde Julho de 2005 e agora esta disponível em mais de 85 países. Este stent ainda
não foi aprovado para comercialização nos Estados Unidos  (www.medtronic.com).

PARECER EM JUNHO DE 2006

Os resultados apresentados sugerem que os stents recobertos Endeavor são uma opção para as
intervenções coronarianas, sendo mais eficazes que stents convencionais na redução de restenose.
Dados preliminares apontam perfil de segurança semelhante ao stent convencional e stent Cypher. Na
comparação com stent Cypher, as informações disponíveis no momento sugerem um benefício
semelhante do ponto de vista clínico com o stent Endeavor. Comparação com stent Taxus não pode ser
conduzida pela ausência de evidências. Com estas considerações, esta Câmara Técnica emite parecer
favorável em caráter provisório, mas reforça a importância de reavaliação dos resultados definitivos e
finais dos estudos imediatamente após sua publicação.


