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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Material: Stent Coronariano Chrono® 

Fabricante: Sorin Group 

Solicitante da avaliação: UNIMED-Mercosul 

Registro na ANVISA: [  ] Não [   ] Sim    - Não localizado 

Data da solicitação: Fev-2007 

Atualização da revisão: Junho-2007 

 

Revisores: Dr. Fernando Herz Wolff 

                   Dr. Luis Eduardo Rohde 

         Dra. Carisi Anne Polanckzyk 

 

Coordenador da Câmara Técnica de MBE: Dr. Alexandre Pagnoncelli 
 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO      

              1. Descrição do Produto  
 
 O Chrono é uma endoprótese coronariana (stent) de cromo-cobalto recoberto por 

película antitrombogênica de carbofilm. Segundo a descrição do fornecedor o Chrono teria, 

em relação a outros stens não revestidos de outras marcas ou aos modelos já existentes do 

mesmo fabricante, sua melhor navegabilidade, sem perder a eficácia e segurança dos modelos 

atualmente disponíveis. 

 O produto está disponível nos diâmetros de 2,5 a 4,0mm, e 8 a 31mm de comprimento. 

   

              2. Indicação de Uso 

 

 Tratamento da doença coronariana oclusiva em pacientes elegíveis para Angioplastia 

Transluminal Percutânea. 

 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA        
[x] Estudos em animais  
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [x] estudos não randomizados: 1 estudo não publicado. 
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos substitutos 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos primordiais 
 [  ] revisões sistemáticas 
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Bartorelli A, Antoniucci D, Braun P, et al. ”Stellar” Clinical Investigation – Prospective 

clinical trial for the evaluation of the safety and performance of Chrono Carbostent. 

Apresentado oralmente na EuroPCR06 – Paris, 16-19 maio de 2006.  

 Este estudo, patrocinado pela Sorin Biomédica da Itália (fabricante) e conduzido em 

cinco centros europeus, foi delineado como um estudo não randomizado e não comparado, 

com o objetivo de estudar como desfecho primário a “taxa de sucesso do procedimento” 

utilizando o stent Chrono em 100 pacientes. Como desfechos secundários foram especificados 

eventos cardiovasculares maiores, reestenose em seis meses, e incidência de eventos 

trombóticos no intra-stent em 24 horas, 30 dias e seis meses após o implante. Foram avaliados 

pacientes com angina estável ou instável, isquemia silenciosa ou infarto do miocárdio há mais 

de três dias. Foram incluídos no estudo pacientes com até duas lesões em vasos nativos de 

diâmetro entre 2,5mm e 4,5mm. Foram colocados no máximo dois stents em cada paciente. 

Entre os critérios de exclusão, destaca-se que não foram incluídos indivíduos com 

insuficiência cardíaca grave, choque cardiogênico ou discinesia grave do ventrículo esquerdo. 

 No material fornecido são relatados os resultados preliminares obtidos em 112 pacientes 

incluídos, nos quais foram implantados 130 stents. Em 98,3% dos casos tratava-se de lesões 

primárias, 0,9% em óstios coronarianos, 5,2% com oclusão total e 2,6% com trombo. O 

procedimento foi eletivo em 95,6% dos casos. Os resultados mostraram sucesso do 

procedimento, definido por estenose menor de 20% ao final do procedimento, em 97,8% dos 

casos. Sucesso no tratamento da lesão, definido como estenose residual menor de 20% (por 

parâmetro visual), foi alcançado em 99,1% dos casos. Foi relatado um caso de dissecção 

coronariana na tentativa de colocação direta do stent. Um caso foi levado a cirurgia de 

revascularização miocárdica pela impossibilidade de atravessar a estenose com o stent. 

Nenhum caso de trombose aguda ou subaguda, morte, ou evento cardíaco maior foi relatado 

entre os 52 pacientes que já haviam completado 1 mês de seguimento até a época da 

apresentação. 

 
        
OBSERVAÇÃO:  

 Não foram localizados em sites de busca médica, em sites de registros de ensaios 

clínicos ou no próprio site do fabricante, informações sobre outros estudos ou sobre o 

seguimento e resultados finais do estudo acima descrito. 

  



Avaliação de Tecnologias em Saúde   

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Central Unimed de Serviços Auxiliares - RS  4

 
SUMÁRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

A evidência disponível (relato do uso do stent Chorono em 112 pacientes com seguimento de 
um mês em 52) não permite concluir sobre a eficácia ou segurança desse material para uso 
clínico fora de ensaios clínicos controlados.  

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         
[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 
 Não foi mencionado o valor pelo qual o material poderia ser disponibilizado 

    
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[x] Parecer não favorável 
[  ] Parecer inconclusivo – pendência de dados para análise 
 
 Este parecer está embasado na ausência de estudos comparativos com outras 
endopróteses coronarianas, na incapacidade do único estudo apresentado e ainda não 
publicado em fornecer dados suficientes quanto à segurança e eficácia do material em questão, 
ao pequeno número de pacientes tratados com o produto e ao seguimento limitado destes 
pacientes. 
 Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novos estudos estejam 
disponíveis. 
 
Conclusão do parecer: junho/2007 


