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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Material: Stent Coronariano Revestido por Droga Supralimus® 

Fornecedor: CMS Produtos Médicos LTDA 

                      Rua 1.112, 394 – 7°andar -  Goiânia-GO 

Fabricante: Sahajanand Medical Technologies - Índia 

Solicitante da avaliação: UNIMED - Mercosul 

Registro na ANVISA: [  ] Não   [x] Sim    Número do Registro: IV 80065320036 

Data da solicitação: 02/01/2006  Data do recebimento: 15/03/2006 

Revisores:  Dr. Fernando Herz Wolff 

                   Dr. Luis Eduardo Rohde 

 Dra. Carisi Anne Polanczyk 

Consultor em cardiologia intervencionista: Dr. Jorge Pinto Ribeiro 

Coordenador da Câmara Técnica de MBE: Dr. Alexandre M. Pagnoncelli 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO       

     O Supralimus® é uma endoprótese coronária (stent) revestida por droga.  É composto pela plataforma 
Millenium Matrix®, em aço inox, pré montado e revestido com uma mistura de polímero bio-degradável 
e sirolimus (rapamicina). Os stents apresentam calibres variando de 2,5 à 4mm. 
      O Stent Supralimus®, conforme informação do fabricante, está indicado para “reduzir de forma 
significativa a re-estenose binária, revascularização repetida da lesão alvo e perda angiográfica tardia 
aos seis meses, em comparação ao stent não revestido por drogas.” 
      O fornecedor refere não haver contra-indicações ao uso do produto.  
  
 
SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA         

[  ] Apenas estudos em animais 
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [x] série de casos ou registro de uso 
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos substitutos 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos primordiais 
 [  ] revisões sistemáticas 
 
 A busca eletrônica em bancos de dados como PUBMED, SUMSearch e Cochrane, não revela 
qualquer estudo publicado sobre o stent Supralimus. 
 O fornecedor solicitante do cadastramento forneceu “dossiê” sobre o produto onde são 
mostrados três resumos de estudos sem referência de onde estão publicados ou onde foram 
apresentados. 
 Mesmo desconsiderando a falta de referência bibliográfica, os estudos apresentados são registros 
de uso não comparados (seja com stent não revestidos ou revestidos), envolvendo pequeno número de 
pacientes e curto acompanhamento (até 6 meses). Reforçando a idéia da precocidade dos dados, os 
próprios autores de dois dos referidos estudos afirmam em suas conclusões que, apesar de promissores, 
tratam-se de estudos preliminares ou que necessitam maior acompanhamento. O terceiro estudo 
envolveu apenas 26 pacientes com síndromes coronarianas agudas. 
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SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS         

BENEFÍCIOS SUGERIDO PELO FORNECEDOR/FABRICANTE 

 - 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 (até 6 meses) 
 - Ausência de estudos comparados com outros stents (revestidos ou não)  

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS          

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 

Não foram apresentados estudos de custo-efetividade do stent Supralimus®.  
   Conforme proposta apresentada pelo fornecedor o custo final está previsto em R$11000,00. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[x] Parecer não favorável 
[  ] Parecer pendente / inconclusivo – pendência de dados para análise 
 
Este parecer está embasado na ausência de estudos comparativos com outras endopróteses coronarianas, 
na ausência de qualquer estudo publicado na literatura médica indexada, no pequeno número de 
pacientes tratados com o produto e no seguimento limitado destes pacientes.  
Esta câmara técnica considera que, apesar do stent Supralimus® ser revestido por sirolimus, o mesmo 
fármaco do stent Cypher®, estudos clínicos demonstrando equivalência clínica ou superioridade às 
alternativas atualmente em uso são necessários.  
Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novos estudos estejam disponíveis. 
 
 
Data da conclusão do parecer: 30/04/2006 


