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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO 

Endoprótese coronária (stent) revestido de titânio e óxido nítrico. 
Indicado 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: 
 [x] série de casos 
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [x] ensaios clínicos randomizados de equivalência apresentados na forma de resumo (Anais de 
Congresso ou Livro de Resumos) ou apresentação oral em congresso (disponível no site do evento) 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos substitutos 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos primordiais 
 [  ] revisões sistemáticas 
 

1- Karjalainen P. Use of the Titanium –Nitride Oxide coated stent in Clinical Practice. 
Transcatheter Cardiovascular Therapeutics. Washington DC, 2005. (apresentação oral)  

Comentário: Série finlandesa de 195 pacientes tratados com o stent Titan e acompanhados por 9 
meses. Os resultados são comparados com série de 197 pacientes do mesmo centro tratados com o 
stent Taxus ® na mesma época. A escolha do stent a ser usado cabia ao médico que realizava o 
procedimento. São feitas comparações entre as duas séries mostrando igualdade ou superioridade no 
Titan em relação ao Taxus ® em eventos e morte cardiovascular. Entretanto, é importante ressaltar 
que não se trata de ensaio clínico randomizado, e sim, de duas séries de casos, e, portanto, os 
resultados de comparações diretas devem ser interpretados com cautela.  
 
2- Mosseri M. The Titan Stent in Real Life – Result from a Multi-Center Registry. Transcatheter 

Cardiovascular Therapeutics. Washington DC, 2005. (apresentação oral)  
Comentário: Série israelense de 9 centros, incluindo 296 pacientes acompanhados por 6 meses. A 
escolha do stent a ser usado cabia ao médico que realizava o procedimento. Comparativamente a 
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séries israelenses com o stent Cypher ®, os autores notaram taxas levemente menores de eventos 
cardíacos maiores e reestenose de lesão alvo entre os pacientes tratados com o Cypher ®, entretanto, 
a mortalidade foi discretamente menor nos tratados com o Titan. Não foi realizada análise estatística 
avaliar a significância das diferenças por tratarem-se de séries de casos independentes, e não, de 
ensaio clínico randomizado. 
 
3- Windecker S et al. Randomizes Comparison of a Titanium-Nitride-Oxide-Coated Stent with a 

Stainless Steel Stent for Coronary Revascularization. Circulation. 2005 May 24;111(20):2617-
22. 

Comentário: Ensaio clínico no qual 92 pacientes foram randomizados para receber implante de stent 
tradicional (não recoberto por droga) ou stent recoberto por Titânio-Óxido Nítrico (Titan 2®). O 
desfecho principal foi perda de diâmetro luminal avaliada por angiografia após seis meses de 
seguimento. Os resultados angiográficos foram favoráveis ao stent recoberto por titânio-óxido 
nítrico. Na análise dos desfechos secundários, observou-se menor incidência de eventos cardíacos 
graves nos pacientes tratados com o stent Titan 2® em relação aos que usaram stents não recobertos 
(7 x 27%). 
 
 

SUMÁRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÍNICAS 
BENEFÍCIOS 
Diminuição da taxa de reestenose e da taxa de eventos cardíacos maiores em relação aos stent não 
recobertos. 
Não necessidade de uso prolongado ou contínuo de clopidogrel. 
Menor custo em relação aos stents recobertos (Cypher ® ou Taxus ®) 
 
RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 
Menor experiência no uso.   
Seguimento curto de pacientes tratados (séries e ECR com acompanhamento menor de 1 ano) 
Ausência de comparação direta com o tratamento considerado padrão no momento (stent recoberto por 
medicação – Cypher ® ou Taxus ®) 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS 

[   ] Estudos custo-efetividade  
[x ] Impacto orçamentário 
�

Previsão de custo do stent TITAN 2® = R$9450,00. (conforme apresentado pelo fornecedor) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[x] Parecer não favorável 
[  ] Parecer inconclusivo – pendência de dados para análise 
 
As evidências de segurança e eficácia disponíveis para o TITAN 2® estão baseadas, até o momento, 
exclusivamente em séries de casos (estudos não comparados). Evidências de um ensaio clínico sugerem a 
superioridade do stent TITAN 2® em relação a stent convencional (não recoberto por droga). Entretanto, 
não há evidências que permitam concluir sobre sua eficácia e segurança comparativamente aos stents 
recobertos por droga (Cypher ® e Taxus ®).  
Sendo assim, emitimos parecer não favorável a disponibilização do stent TITAN 2® como alternativa 
aos stents recobertos por droga (Cypher ® ou Taxus ®) nas situações em que os últimos estão indicados.  
 
 
Data da conclusão do parecer: 08/02/2006 
 


