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Introdução  

No manejo da angina crônica há duas técnicas invasivas disponíveis para a 

revascularização miocárdica, a cirurgia de bypass coronariano (desde 1968) e a 

angioplastia (desde 1977). As limitações técnicas tornavam possível o emprego da 

técnica de angioplastia coronariana em apenas 10% daqueles que necessitavam 

revascularização miocárdica. Atualmente, não só um percentual bem maior de pacientes 

pode ser submetido a esta técnica, como casos mais graves, para os quais a cirurgia de 

bypass possa ser considerada muito arriscada, podem ser abordados. Embora a 

angioplastia coronariana transluminal percutânea cause compressão da placa, a maior 

alteração na geometria da luz vascular deve-se às fraturas e fissuras do ateroma, 

responsável pelas duas principais limitações do procedimento: oclusão e reestenose. A 

primeira ocorre geralmente nas primeiras 24 horas do procedimento e a segunda nos 

primeiros seis meses. A reestenose se dá em virtude da proliferação das células da 

musculatura lisa e da hiperplasia fibro-intimal (proliferação neo-íntima), assim como pela 

elasticidade. A reestenose é habitualmente definida como uma redução da luz superior a 

50% e tem uma incidência que varia de 25 a 50%. Nos anos oitenta, a tentativa para 



contornar o inconveniente da reestenose foi o desenvolvimento de instrumentos para 

aterectomia. As dificuldades técnicas, as limitações de uso em lesões distais e a não 

esperada redução do desfecho reestenose limitaram as indicações destes procedimentos. 

(1) 

O segundo desenvolvimento buscando reduzir as reestenoses foi o dos stents 

intra-coronarianos. Os stents foram introduzidos em 1986 e os primeiros grandes estudos 

randomizados mostraram conclusivamente sua superioridade sobre a técnica isolada da 

angioplastia coronariana, tanto nos desfechos clínicos, como nos angiográficos, incluindo 

uma redução significativa (17,6% vs 22,7%) na taxa de eventos cardíacos adversos 

principais. (4) Surpreendentemente, estes resultados não foram devidos a uma menor 

proliferação neo-íntima. Na verdade, os stents podem aumentar esta resposta. Nos seis 

primeiros meses pós-procedimento, há uma remodelação da artéria com crescimento 

exagerado das células endoteliais em resposta à irritação causada pelo cateter usado na 

angioplastia e o desenvolvimento de tecido cicatricial, que tende a ser maior com a 

introdução de um corpo estranho como o stent. Um novo procedimento na mesma artéria 

é consequentemente necessária em aproximadamente 20% dos pacientes com lesões 

simples. Esta taxa de re-intervenção é muito maior (até 50%) para artérias de pequeno 

diâmetro, com enxertos de safena, lesões longas, oclusão arterial total e em diabéticos. A 

superioridade conseguida com os stents deve-se ao maior ganho inicial na luz vascular 

conseguido com eles, principalmente pela redução do efeito da elasticidade. Mais 

recentemente, a busca pela redução ainda maior de reestenose levou ao 

desenvolvimento de stents revestidos com drogas que inibem o crescimento da cama 

íntima. O alto custo e a não comprovação de sua efetividade na redução de desfechos 

principais têm limitado seu emprego. (1) 

Sendo assim, faz-se necessário rever a relação custo-efetividade dos stents 

revestidos bem como sua indicação nas diferentes situações clínicas. 

 

Objetivos: 

• Rever as evidências disponíveis sobre a eficácia, custo-efetividade e segurança 
dos stents revestidos com drogas usados (DES – drug eluting stents) em 
procedimentos de angioplastia coronariana percutânea quando comparados com 
stents convencionais. 

• Comparar entre si stents revestidos com drogas diferentes. 

  
Profissional alvo: Cardiologistas. 
 



Bases de dados consultadas:  MEDLINE, Cochrane Library, LILACS e bases de dados 
secundárias: Clinical Evidence, Sumsearch, NICE, NGC. 
 
Período de busca:  2002 a 2006. 
 
Palavras-chave : stent; drug-eluting stent; angioplasty; percutaneous coronary 
intervention; stents recobertos com drogas; paclitaxel; rapamicina; sirolimus; 
dexamethasone. 
 
Desenhos dos estudos buscados : Ensaios controlados, metanálises, revisões 
sistemáticas, coortes; guidelines, avaliações de tecnologia e estudos de custo-utilidade. 
 
 
Resumo das publicações selecionadas 
 
Ensaio multicêntrico controlado e randomizados com duplo mascaramento comparando 
dois tipos de stents: sirolimus (rapamicina) versus stents convencionais (sem 
revestimento) para revascularizacão de lesões únicas em artérias coronárias.  A 
população estudada foi de 238 pacientes. Desfechos principais: estreitamento da luz 
arterial seguida a colocação de stents após seis meses. Desfechos secundários: 
percentual do estreitamento no interior do stent e taxa de reestenose (estreitamento 
luminal >50%). Foram analisados também os efeitos compostos de morte, infarto de 
miocárdio e necessidade de angioplastia percutânea ou revascularização miocárdica 
(MACE – major adverse cardiac events) após um, seis e 12 meses. Os resultados 
encontrados foram favoráveis ao sirolimus (–0.01± 0.33 mm) quando comparado ao stent 
convencional (0.80 ± 0.53 mm, P<0.001). Nenhum paciente do grupo sirolimus e 26,6% 
dos do grupo controle (stent convencional) apresentaram reestenose (P<0.001). Não 
foram observados episódios de trombose no interior do stent. Após um ano de 
seguimento, a taxa de MACE foi 5,8% para o sirolimus e 28,8% para o grupo controle 
(P<0.001). A diferença foi inteiramente devida à taxa maior de revascularização do vaso 
alvo no grupo controle. (1) 
 
O ensaio TAXUS I foi um estudo multicêntrico controlado, prospectivo, com duplo 
mascaramento envolvendo 61 pacientes com lesões estenóticas. Foram empregados 
TAXUS ® em 31 pacientes e stents não revestidos em 30. A taxa de MACE aos 30 dias 
foi zero para ambos os grupos. Nenhuma trombose em stents foi relatada com um, seis e 
12 meses. A taxa de MACE foi 3% (um evento) com TAXUS ® e 10% (quatro eventos em 
três pacientes) no grupo controle (P_NS). A taxa de reestenose aos seis meses com 
TAXUS ® foi 0% e 10% para o grupo controle (P_NS). Houve melhora significativa no 
tamanho mínimo do diâmetro da luz, no diâmetro da estenose e no diâmetro final da luz 
arterial (P< 0,01). A hiperplasia da íntima foi significantemente menor com TAXUS ® (P< 
0,05). (2) 
 
Um ensaio piloto (n_190) avaliou a eficácia do stent coronariano V-Flex Plus® revestido 
com paclitaxel (0.2, 0.7, 1.4, e 2.7 _g/mm2) comparando-o aos stents não revestidos. O 
desfecho principal foi o percentual do diâmetro da artéria estenosado angiograficamente 
após seis meses. Resultados: 33.9% a 26.7% no grupo controle e 14.2% a 16.6% no 
experimental (P<0.006). (3) 
 



Ensaio multicêntrico controlado para avaliar stents com placlitaxel TAXUS® comparando 
com controles não revestidos com drogas. Foram estudados 536 pacientes com stents de 
liberação lenta (SR) e moderada (MR) em revascularizações únicas. O desfecho principal 
foi o volume de obstrução do stent após seis meses medido por ultra-som (US). Os 
desfechos secundários foram ocorrências de reestenoses angiográficas com seis e 12 
meses e MACE. Aos seis meses, a taxa de obstrução nos stents TAXUS® foi 
significantemente menor (7.9% SR e 7.8% MR) a dos controles (23.2% e 20.5%; 

P<0.0001). A incidência de MACE aos 12 meses foi também menor para o TAXUS® 
(P=0.0192), TAXUS-SR ® (10.9%) e TAXUS-MR ® (9.9%); controles (22.0% e 21.4%). (4) 

Oitenta e um pacientes foram randomizados para o uso de stents não revestidos com 
doses diferentes de paclitaxel (1.28 µg/mm2; 3.10 µg/mm2). O aumento da dose levou a 
uma obstrução significantemente menor. Os autores concluíram que o Paclitaxel reduziu a 
proliferação neointimal. (5) 
 
Um total de 1058 pacientes foram randomizados para angioplastia percutânea som 
stents-sirolimus (533) ou stents não revestidos (525). Aos nove meses, a taxa de 
reestenose clínica foi de 4.1% com sirolimus e 16.6% para os controles (P<0.001). Com 
12 meses a diferença absoluta na taxa de revascularização continuou a aumentar, 4.9% 
versus 20% (P<0.001). Não houve diferença na mortalidade ou na ocorrência de infarto de 
miocárdio. Houve redução de 70% a 80% na taxa de reestenose após um ano. (6) 
 
O C-SIRIUS foi um estudo multicêntrico cujo desfecho principal foi a avaliação do 
diâmetro da luz vascular aos oito meses (MLD), comparando stents-sirolimus com stents 
convencionais. Resultados: MLD 2.46 + 0.37mm no grupo experimental e 1.49 + 0.75mm 
nos controle (65% de aumento, p < 0.001); reestenose angiográfica: 1 em cada 44 SES 
(2.3%, sem reestenose) e em 23 de 44 nos controles (52.3%,), p < 0.001. A ocorrência de 
MACE com 270 dias foi 96.0% for SES pacientes e 81.7% nos controles (p = 0.029). (7) 
 
Stents SES (sirolimus-eluting stent) foram comparados com stents PES (paclitaxel-eluting 
stent).  Um total de 202 pacientes foram estudados, 102 com PES e os demais com SES. 
A incidência de MACE com seguimento médio de 7 + 2 meses, foi 4% com PES e 6% 
com SES (p = 0.8).  Os autores não conseguiram demonstrar superioridade de um dos 
stents neste estudo para este desfecho. (8) 
 
Metanálise para desfechos observados após um ano em pacientes com doença arterial 
coronariana e doença multissistêmica submetidos a intervenções coronarianas com stents 
múltiplos versus cirurgia de bypass coronariano. Quatro ensaios foram incluídos 
totalizando 1518 pacientes nos quais foram usados stents e 1533 que foram submetidos 
ao bypass coronariano. O desfecho clínico principal combinado foi a incidência de morte, 
Infarto do Miocárdio e AVC após um ano de acompanhamento. Dos pacientes 
randomizados para intervenções com múltiplos stents 8.7% atingiram o desfecho primário 
versus 9.1% submetidos ao bypass coronariano, atingindo significância estatística (HR 
0.95 e IC95% 0.74 a 1.2). Procedimentos de revascularizações foram mais freqüentes no 
grupo no qual os stents múltiplos foram empregados (18% vs 4.4%; HR 4.4 e IC95% 3.3 a 
5.9). O percentual de pacientes livres de angina foi um pouco menor no grupo com stents 
(77% vs 82%; P = .002). As conclusões foram que, após um ano, o grau de proteção foi 
semelhante para os dois grupos para os desfechos morte, IAM ou AVC em pacientes com 
doença multissistêmica. A taxa de revascularização permaneceu alta no grupo com 
múltiplos stents. (9) 
 



Metanálise comparando stents revestidos com sirolimus e paclitaxel agregou seis ensaios 
incluindo 3669 pacientes. A taxa de revascularização foi menos freqüente em pacientes 
que usaram stents sirolimus (5.1%) vs paclitaxel (7.8%) (OR, 0.64; IC95% 0.49 a 0.84;     
P = 0,001). Reestenose angiográfica também foi menos freqüente no grupo sirolimus 
(9.3%) vs paclitaxel (13.1%) (OR, 0.68; IC95% 0.55-0.86; P = .001). Para o evento 
trombose em stent as taxas foram 0.9% e 1.1% para sirolimus e paclitaxel, 
respectivamente (P = 0.62); 1.4% e 1.6%, para o desfecho morte (P = 0.56); e 4.9% e 
5.8% para o desfecho composto morte ou IAM (P = 0.23). (10) 
 
Metanálise comparando stents não revestidos com drogas com angioplastia com balão 
sem o uso de stents estudaram os desfechos: morte, infarto de miocárdio, 
revascularizações repetidas, MACE e reestenoses angiográficas. Resultados: nove 
ensaios (1409 pacientes) foram incluídos;.a taxa de morte não foi diferente para os dois 
grupos, 0.4% para o grupo experimental e 0.7% para a angioplastia com balão (OR 0.72, 
IC 95% 0.21 a 2.50). A taxa de infarto de miocárdio (IAM) foi significantemente maior após 
o uso de stents (6.7% vs 3.4%, OR 2.06, IC95% 1.22 a 3.46), principalmente pela taxa de 
IAM do tipo não-onda Q ocorridos próximos ao procedimento. Por outro lado, o risco de 
revascularizações repetidas foi menor com os stents (17% vs 32%, OR 0.41, IC95% 0.31 
a 0.53). Isto levou a uma redução na taxa de MACE após o uso de stents (23.2% vs 
35.4%, OR 0.49, IC95% 0.36 a 0.68). As estenoses angiográfica e a reoclusões também 
diminuíram com o uso de stents (41.1% vs 60.9% OR 0.36, IC95% 0.23 a 0.57; 6.8% vs 
16%, OR 0.36, IC95% 0.22  a 0.59, respectivamente). Os autores concluíram que ainda 
são necessárias outras estratégias para reduzir a necessidade de revascularização e os 
IAM próximos aos procedimentos.  (11) 
 
O efeito dos stents recobertos com dexametasona na resposta inflamatória sistêmica em 
pacientes com quadro de angina instável ou IAM recente submetidos a intervenção 
coronariana percutânea foi avaliado em estudo prospectivo, não randomizado, não cego, 
com “n” de 100 pacientes consecutivos: 50 receberam stent revestido com dexametasona 
e 50 receberam stent convencional. Os dois grupos apresentavam características 
similares, segundo os autores. Os critérios de inclusão foram pacientes com síndrome 
coronariana aguda (angina instável ou IAM recente) e com lesões em uma única 
coronária, tratados com o implante de um único stent. Os resultados mostraram que o 
stent recoberto com dexametasona reduziu os níveis de PCR 48 h após o 
procedimento. Este efeito persistiu por 7 dias e foi mais evidente em pacientes 
com nível de PCR elevado pré-procedimento (3mg/l). Apesar da baixa 
observação de efeitos adversos com o uso do stent recoberto com dexametasona, 
após um acompanhamento de oito meses, concluiu-se que são necessários estudos 
randomizados com seguimento maior para confirmar os benefícios. (12) 
 
Metanálise com 10 ensaios clínicos randomizados (5041 pacientes com angina estável ou 
instável e lesões coronarianas de novo) buscou comparar a eficácia do stent metálico com 
stent com sirolimus (SES), stent com paclitaxel (PES) com polímero (PPOL) e PES sem 
polímero (PNPOL) usando modelos randômicos. A redução da necessidade de 
revascularização em comparação com stent metálico foi de 17% (IC95% 14% a 20%), 9% 
(IC95% 6% a 11%) e 3% (IC95% 0% a 6%) com SES, PPOL e PNPOL, respectivamente, 
com diferenças significativas entre SES e PPOL e entre PPOL e PNPOL (P < 0.01). Não 
houve diferença nas taxas de trombose no stent, infarto e morte. (13) 
 
 



Metanálise com oito ensaios clínicos randomizados (3860 pacientes) comparou a eficácia 
e segurança dos stents revestidos com os stents convencionais, em intervenções 
coronarianas percutâneas. Os stents revestidos diminuíram significativamente a 
necessidade de revascularização percutânea (RR 0.30, IC95% 0.22 a 0.40) e bypass 
coronariano (RR 0.54, IC95% 0.32 a 0.89). Não houve diferença para o risco de trombose 
no stent e para mortalidade. (14) 
 
Metanálise com 10 ensaios clínicos randomizados com 5030 pacientes, 2602 alocados 
para receber stents revestidos (SR) e 2428 para receber stents convencionais (SM). A 
hipótese testada pelos autores foi  que o risco de trombose no stent está associado ao 
comprimento do stent. A incidência de trombose foi semelhante para os pacientes que 
recebram stents revestidos e convencionais (0.58% vs. 0.54%; OR 1.05; IC95% 0.51 a 
2.15; p = 1.000). A taxa global de trombose em stent (ST) não diferiu significativamente 
para os que receberam stents revestidos com sirolimus ou paclitaxel (0.57% vs. 0.58%; p 
= 1.000). Foi encontrada uma relação estatisticamente significante entre a taxa de ST e o 
comprimento do stent. Nos pacientes com stents revestidos, o comprimento médio dos 
stents foi maior entre aqueles tiveram ST (23.4 + 8.1 mm vs. 21.3 + 4.1 mm, p = 0.025). 
Os autores concluíram que os stents revestidos não aumentam o risco de ST, ao menos em 

pacientes submetidos a uma tratamento adequado com drogas anti-plaquetárias. (15) 
 
Metanálise com oito ensaios clínicos randomizados (3817 pacientes) comparou o risco de 
trombose para stents revestidos com paclitaxel e para os convencionais, após 12 meses 
Não houve aumento do risco de trombose com o stent paclitaxel (RR 1.06, IC95% 0.55 a 
2.04, p = 0.86). Resultados semelhantes foram encontrados com stents de paclitaxel com 
polímeros, stents revestidos longos e com diferentes concentrações de paclitaxel. (16) 
 
Metanálise com 10 ensaios clínicos randomizados num total de 5066 pacientes avaliou 
diferenças de risco de morte e de infarto agudo do miocárdio, com seguimento de seis a 
12 meses, entre pacientes que receberam stents revestidos e convencionais Não houve 
diferença de risco entre os stents para mortalidade (0.12%, IC95% -0.34% a 0.58%, p = 
0.60) e IAM (0.04%, IC95% 0.72% a 0.81%, p = 0.91). (17) 
 
Metanálise com 13 ensaios clínicos randomizados avaliou stents revestidos com 
convencionais quanto a MACE e taxa de reestenose Os stents revestidos tiveram redução 
significativa de eventos adversos cardíacos maiores (MACE) (OR 0.35; IC95% 0.24-0.50) 
e taxas de reestenose (OR 0.27; IC95% 0.15-0.47), (18) 
 
Metanálise com 11 ensaios clínicos randomizados (5103 pacientes), com seguimento 
entre seis e 12 meses após colocação de stent, comparou stents convencionais com os 
revestidos quanto à mortalidade, infarto miocárdio, necessidade de revascularização e 
reestenose angiográfica. Não houve diferença para as taxas de mortalidade e de IAM 
entre os diferentes stents. A taxa de reestenose angiográfica foi menor no grupo dos 
stents revestidos (8.9% vs 29.3%; OR 0.18 IC95% 0.06-0.40). A ocorrência de MACE foi 
menor no grupo dos stents revestidos (7.8% vs 16.4% OR 0.42 IC95% 0.32-0.53). (19) 
 
Ensaio clínico randomizado com 250 pacientes diabéticos e doença coronariana avaliou 
os desfechos taxa de reestenose e necessidade de revascularização, comparando os 
stents paclitaxel e sirolimus. A taxa de reestenose foi 16,5% no grupo paclitaxel e 6,9% no 
sirolimus (P=0,03); a necessidade de revascularização foi de 12% no grupo paclitaxel e 
6,4% no sirolimus (p=0,13). (20) 
 



Ensaio clínico randomizado mono-cego com 1012 pacientes, dos quais 540 (53,4%) 
tiveram acompanhamento angiográfico, comparou a eficácia e segurança dos stents 
sirolimus e paclitaxel, nove meses após a intervenção. Os desfechos avaliados foram: 
morte, IAM e necessidade de revascularização. Houve menor necessidade de 
revascularização no grupo sirolimus (4.8 % vs. 8.3%t; HR, 0.56; IC95% 0.34 a 0.93; 
P=0.03). As taxas de mortalidade e IAM foram semelhantes nos 2 grupos. (21) 
 
Ensaio clínico randomizado estudou 4237 pacientes consecutivos submetidos à 
colocação de stent (Sirolimus, n = 872, convencional, n = 3365). Um subgrupo de 
pacientes de alto risco pré-especificado foi selecionado com base em características 
clínicas e angiográficas. Diabetes, IAM com revascularização prévia, lesões tipo C e 
procedimentos em múltiplos vasos eram mais freqüentes entre os pacientes do grupo 
sirolimus; por outro lado, pacientes com IAM receberam mais frequentemente stent 
metálico. Após nove meses, houve diminuição do risco de MACE (HR 0.56, IC95% 0.37 a 
0.85). Este resultado foi mais significativo no grupo de alto risco pré-especificado (8.0% 
sirolimus vs 15.6% metálico, hazard ratio 0.45, 95% IC 0.29 to 0.72). (22) 
 
Este ensaio clínico comparou desfechos clínicos em pacientes com IAM e supra-
desnivelamento de ST tratados com stent revestido com paclitaxel (136) e sirolimus (186). 
As avaliações foram feitas após um mês e após um ano da intervenção. Os desfechos 
estudados foram: mortalidade, re-infarto e necessidade de revascularização. Após 30 dias 
as taxas de mortalidade e re-infarto foram semelhantes (6.5% v 6.6% p/ SES e PES, 
respectivamente, p = 1.0). Diferença significativa na necessidade de revascularização foi 
notada a favor de SES (1.1% v 5.1%, p = 0.04). Após um ano não houve diferença entre 
os grupos para os desfechos analisados. (23) 
 
A seleção de stents varia desde aqueles com comprimento restrito apenas à zona de 
máxima obstrução, até aqueles cujos comprimentos vão de uma área normal a outra. 
Para os stents convencionais há uma maior taxa de reestenose quando o comprimento 
dos stents é maior.  Para stents revestidos, esta associação ainda não havia sido testada. 
Para a coorte de seguimento angiográfico do estudo SIRIUS, que comparava stents 
revestidos com sirolimus (Bx Velocity®) com stents convencionais (Bx Velocity®)  
(n= 699), foi construída um modelo de regressão múltipla para predizer o percentual de 
estenose após oito meses, usando os efeitos do comprimento da lesão e do comprimento 
do stent e ajustando para os preditores conhecidos de reestenose.  Embora os efeitos do 
excesso do comprimento do stent em relação à lesão tenham sido reduzidos com o 
sirolimus se comparado aos stents convencionais, ainda é observada uma taxa de 
reestenose para stents de comprimento excessivo. Os autores concluíram que a 
estratégia de emprego de stents mais longos devam ser reservadas apenas para os 
pacientes nos quais stents mais curtos possam resultar em cobertura insuficiente da lesão 
e dissecção marginal, determinantes importantes para a ocorrência de trombose.  (24) 
  
Estudo de coorte prospectivo observacional com 2229 pacientes consecutivos submetidos 
implante bem-sucedido de stent sirolimus (1062 pacientes, 1996 lesões, 2272 stents) ou 
paclitaxel (1167 pacientes, 1801 lesões, 2223 stents. Todos os pacientes receberam 
ticlopidina ou clopidogrel e aspirina. Aspirina foi usada indefinidamente e clopidogrel ou 
ticlopidine por três meses após sirolimus e seis meses após paclitaxel. Os desfechos 
avaliados foram: trombose subaguda (<30 dias) e tardia (>30 dias) e taxa cumulativa de 
trombose. Após seguimento de nove meses, 29 pacientes (1.3%) apresentaram trombose 
no stent (9 [0.8%] com sirolimus e 20 [1.7%] com paclitaxel; P = .09), em 14 pacientes a 
trombose foi subaguda (0.6%) e em 15 a trombose foi tardia (0.7%). Os fatores de risco 



para trombose foram interrupção prematura do agente antiplaquetário (HR] 89.78; IC95%  
29.90-269.60; P<.001), insuficiência renal (HR, 6.49; IC95%, 2.60-16.15; P<.001), lesões 
em bifurcações (HR, 6.42; IC95%, 2.93-14.07; P<.001), diabetes (HR, 3.71; IC95%, 1.74-
7.89; P = .001) e fração de ejeção baixa (HR, 1.09; IC95%, 1.05-1.36; P<.001). (25) 

Ensaio clínico randomizado mono-cego controlado [STRATEGY] com 175 pacientes com 
idade média de 63 anos. As intervenções foram:dose única alta em bolo de tirofiban + 
stent sirolimus (n = 87) vs dose padrão de abciximab + stent metálico (n = 88). Os 
desfechos principais foram: composição de morte + IAM + AVC ou reestenose binária 
após oito meses. Cumulativamente, 14/74 pacientes (19%; IC95% 10%-28%) no grupo 
tirofiban e stent com sirolimus e 37/74 pacientes (50%; 95% IC95% 44%-56%) no grupo 
abciximab e stent convencional alcançaram o desfecho primário (HR 0.33; IC95% 0.18-
0.60; P<.001). (26) 
 
Estudo de coorte comparando pacientes com lesão de coronária esquerda principal que 
receberam stent convencional (n=86) e grupo subseqüente que recebeu stent sirolimus 
(n=95) Seguimento médio de 503 dias com análise da incidência cumulativa de MACE. A 
incidência cumulativa de MACE foi menor no grupo sirolimus do que no grupo com stent 
convencional (24% versus 45%; HR 0.52; IC95% 0.31 a 0.88]; P=0.01). A mortalidade 
total foi semelhante entre os grupos. No grupo sirolimus foram menores as taxas de IAM 
(4% versus 12%, HR, 0.22 IC95% 0.07 a 0.65]; P=0.006) e necessidade de 
revascularização do vaso com stent (6% versus 23%, HR, 0.26 IC95% 0.10 a 0.65; 
P=0.004). (27) 
 
Ensaio clínico randomizado com 238 pacientes com angina estável ou instável. 
Comparação da taxa de sobrevida livre de efeitos cardíacos adversos em 1 ano e dos  
custos de stent metálico vs stent sirolimus. Após 1 ano a diferença absoluta na sobrevida 
livre de efeitos adversos cardíacos foi de  23% a favor do stent sirolimus. Após o implante 
do stent o custo adicional do stent revestido foi de 1286 coroas dinamarquesas. Após 1 
ano a diferença no custo adicional  estimado caiu para 54 coroas dinamarquesas por 
conta da redução na necessidade de revascularização no grupo sirolimus  (0.8% v 23.6%; 
p < 0.01). (28) 
 
Ensaio clínico com três coortes seqüenciais, 506 pacientes com stent convencinal (BMS), 
1017 com stent sirolimus (SES) e 989 com stent paclitaxel (PES). O desfecho avaliado foi 
a taxa de trombose angiograficamente comprovada no stent após 30 e 180 dias. Nos 
primeiros 30 dias após stent, seis pacientes BMS (1.2%, IC95% 0.5% a 2.6%; p = 0.9), 10 
SES (1.0%, IC95% 0.5% a 1.8%) e 10 PES (1.0%, IC95% 0.6% a 9%) desenvolveram 
trombose angiograficamente comprovada. Após seis meses, sete casos BMS (1.4%, 
IC95% 0.7% a 2.8%), 15 SES (1.5%, IC95% 0.9% a 2.4%) e 16 PES (1.6%, IC95% 1.0% 
a 2.6%) desenvolveram trombose no stent. Os autores concluíram que o uso irrestrito de 
stents com sirolimus e paclitaxel não diminui a taxa de trombose em stent quando 
comparado a stents convencionais. (29) 
 
Ensaio clínico randomizado com 826 pacientes consecutivos submetidos à angioplastia 
com stent para 1281 lesões de-novo.  Os pacientes foram randomizados para sirolimus 
(Cypher®, n=264); paclitaxel (Taxus®, n=281) ou para stent convencional (Vision®, 
n=281). O seguimento foi de seis meses para a ocorrência de efeitos cardíacos adversos 
maiores e custos. A análise foi por intenção de tratar. O desfecho principal foi custo-
efetividade após seis meses, definindo-se efetividade como redução nos efeitos adversos 
cardíacos. Mortes de causa cardíaca, IAM e necessidade de revascularização da lesão 



alvo ocorreram em 39/544 (7.2%) pacientes com stent revestido e 34/280 (12.1%) com 
convencional (OR 0.56, IC95% 0.35-0.91; p=0.02), sem diferença significativa entre os 
stents revestidos. O custo total após seis meses foi maior com stents revestidos (média 
U$10544, dp U$6849) do que com convencionais (U$9639, dp U$9067; p<0.0001). O 
custo maior dos stents revestidos não foi compensado por custos menores no seguimento 
dos pacientes. O aumento na relação custo/efetividade com os revestidos vs 
convencionais para evitar um evento adverso maior foi de U$18.311 e o custo por QALY 
ganho foi > U$50 000. (30) 
 
Metanálise envolvendo nove estudos (3519 pacientes). Quatro ensaios incluíram 
pacientes com doenças vasculares múltiplas, cinco estudaram pacientes com lesões 
únicas. Não houve diferença estatística entre os submetidos à cirurgia de bypass 
coronariano e stents quanto à mortalidade ou IAM, mas houve heterogeneidade entre os 
resultados. As taxas de eventos compostos e revascularização foram menores para o 
bypass após um ano (OR 0.43 IC95% 0.35 a 0.54) e após três anos (OR 0.37 IC95% 0.29 
a 0.48). Para revascularização, após um ano o valor de OR foi de 0.18 (IC95% 0.13 a 
0.25) e para três anos, OR 0.09 (IC95% 0.02 a 0.34). O desfecho reestenose binária após 
seis meses também foi mais favorável no grupo bypass (OR 0.29 IC95% CI 0.17 a 0.51). 
(31) 
 
 
Discussão 
 
Os resultados do emprego de stents em cirurgias de revascularização quando 
comparados com a cirurgia de bypass, assim como as diferenças de efetividade entre 
stents revestidos com diferentes drogas estão resumidos nos guidelines internacionais e 
recomendações de instituições que procedem a avaliações de tecnologia em saúde 
conforme descrito abaixo. 
 
Stents revestidos, comparados com os convencionais, diminuem significativamente as 
taxas de reestenose, de revascularizações repetidas e de alguns eventos cardíacos até 
um ano em pacientes com lesões coronarianas nativas  de até 30 mm e com diâmetro 
entre 2, 5 e 3,5 mm. Os stents revestidos são tão seguros quanto os convencionais. (32) 
 
Revisão sistemática com avaliação econômica mostra que a mortalidade é semelhante 
nos pacientes tratados com stents convencionais e revestidos. Há redução significativa 
nos eventos cardíacos adversos, principalmente na taxa de revascularização em 
pacientes tratados com stents revestidos. Em coronariopatia com acometimento de vaso 
único, a colocação de stents revestidos leva a maiores custos com benefícios muito 
pequenos, tornando-os uma opção não custo efetiva. (33) 
 
Os stents revestidos são tão seguros quanto os convencionais para o tratamento de 
lesões ateroscleróticas de novo até um ano após o procedimento. Os stents revestidos 
estão associados com menor necessidade de revascularização da lesão alvo até um ano 
após o procedimento. Não parece haver diferença na mortalidade e na ocorrência de IAM 
entre os pacientes tratados com stents revestidos e convencionais até um ano após o 
procedimento. Há evidências de que os stents revestidos sejam mais efetivos que os 
convencionais na redução das taxas de revascularização até um ano em pacientes 
diabéticos portadores de lesões longas > 18 mm e em vasos com diâmetro < 3,5 mm. (34) 
 
Os stents revestidos com drogas são atualmente usados na maioria dos  



procedimentos de implante de prótese intracoronariana, o que justifica sua 
caracterização como transformação tecnológica. O Cipher ® e o Taxus ® estão 
associados a alta incidência de efeitos adversos após sua aprovação pelo FDA, 
levantando a questão de sua segurança. O Cipher® foi aprovado pelo FDA em 
abril de 2003 e, desde então, vários casos de trombose coronariana sub-aguda foram 
associados ao seu uso (300 casos de trombose sub-aguda incluindo 60 óbitos). O 
Taxus® foi aprovado pelo FDA em maio de 2004 e, desde sua aprovação, foram 
relatados 40 casos de falência do balão de liberação do stent, incluindo 18 
complicações sérias e um óbito. Outro problema relatado com o uso do Taxus® é 
a resistência do balão à desinsuflação após a liberação do stent. A conclusão dos 
autores desta recomendação é que o FDA deve considerar precocemente qualquer 
notificação de risco do uso destes stents porque esta decisão afeta imediatamente e 
profundamente a vida das pessoas. (35) 
 
Análise econômica resultante de dados de quatro ensaios clínicos randomizados com 
estimativas de custo por QALY para stents sirolimus foram comparados com dados do 
coorte APPROACH usando stents convencionais. O custo por QALY ganho com a 
implantação de stents sirolimus foi de Can$58.721. O uso de stents revestidos foi 
economicamente mais atrativo em pacientes de mais idade (Can$40.129) e diabéticos 
(Can$44.135), principalmente pelo aumento de mortalidade associado à necessidade de 
revascularização da lesão alvo nestes pacientes. (36) 

A decisão de usar stent convencional ou revestido irá depender da gravidade da lesão e 
da anatomia do vaso afetado. O uso de stent sirolimus ou paclitaxel é recomendado em 
angioplastia eletiva para pacientes com doença coronariana sintomática nos quais a 
artéria alvo tem calibre inferior a 3mm de diâmetro, ou  a lesão é mais longa que  20 mm. 
A diferença na QALY é pequena entre os stents convencionais e revestidos, porque se 
refere apenas à diferença nas taxas de reestenose, uma vez que não foram 
demonstradas diferenças na mortalidade. Assim, o maior benefício de stents revestidos se 
dará para pacientes nos quais as diferenças absolutas nas taxas de reestenose são 
grandes. Em coronariopatias de vaso único os stents revestidos mostram relação 
custo/benefício positiva após 12 meses para pacientes com diabetes e lesões extensas. 
(37) 

O uso de stents revestidos pode ser recomendado nos seguintes casos: 1) Lesões de 
novo de 15 a 30mm de extensão e 2.5 to 3.5mm de diâmetro com obstrução de 50 a 99% 
2) Angioplastia em diabéticos  3) Lesões de novo <15mm de extensão e 2.5 to 3.5 mm de 
diâmetro. Não há evidências para o uso sistemático de stents revestidos em reestenoses 
intra-stent. Seu uso não é recomendado para lesões >30 mm de extensão e 2.5 to 3.5 mm 
de diâmetro, oclusão total e reestenose intra-stent difusa. (38) 

 
Conclusões 
 

1. Stents convencionais X stents revestidos 
 

• Os stents revestidos são tão seguros quanto os stents convencionais. 
 
• Os stents revestidos estão associados, após seguimento de até 1 ano, com 

menores taxas de reestenose e conseqüente necessidade de 



revascularização da lesão alvo. A incidência de trombose no stent, infarto 
agudo do miocárdio e mortalidade até um ano pós-colocação do stent, é 
semelhante nos dois grupos. 

 
• Há aumento substancial dos custos com stents revestidos. A relação 

custo/efetividade é melhor (menos onerosa) para pacientes diabéticos e/ou 
idosos (pelo aumento na morbi-mortalidade associada com o procedimento 
de re-intervenção no caso de reestenose).  

 
• Há evidências de que os stents revestidos sejam mais efetivos que os 

convencionais na redução das taxas de revascularização até um ano em 
pacientes diabéticos, lesões longas (>18mm), lesão de coronária esquerda 
anterior e em vasos com diâmetro < 3,5 mm. 

 
• Em coronariopatia com acometimento de vaso único, a colocação de stents 

revestidos leva a maiores custos com benefícios muito pequenos, 
tornando-os uma opção não custo efetiva. 

 
 

2. Stents revestido com sirolimus x stent revestido com paclitaxel 
 

• A necessidade de revascularização da lesão alvo com até um ano de 
seguimento é menor com stents sirolimus. 

 
• A incidência de trombose no stent, infarto do miocárdio e mortalidade é 

semelhante nos dois grupos com seguimento de até um ano. 
 

• Para pacientes diabéticos, o uso de stent revestido com sirolimus 
apresenta menores índices de reestenose e conseqüente menor 
necessidade de revascularização. 

 
 
Recomendação final  
 
Os stents revestidos com rapamicina ou paclitaxel (Cypher® e Taxus®) diminuem a 
incidência de estenose e o número de angioplastias coronarianas, mas não interferem na 
incidência de infartos agudos do miocárdio e na mortalidade.  

� A indicação de uso de stents revestidos deve ser restrita para pacientes com: 
o Estenose proximal da coronária descendente anterior com diâmetro 

entre 2,5mm e 3,5mm e/ou extensão entre 15mm e 30mm. 
o Estenoses em outro vaso coronariano com diâmetro entre e 2,5mm e 

3,5mm em pacientes e/ou extensão entre 15mm e 30mm e: 
� Diabéticos; 
� Renais crônicos em hemodiálise; 
� Com contra-indicação de tratamento cirúrgico. 
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