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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO      

              1. Descrição do Produto  
 
 O CoStar é uma endoprótese coronariana (stent) de cromo-cobalto liberador de 
Paclitaxel. Segundo a descrição do fornecedor, no CoStar o Paclitaxel é distribuído 
uniformemente em reservatórios, que dispensam o uso de polímero e liberam a medicação 
diretamente na parede do vaso de maneira programada, apresentando, assim, farmacocinética 
favorável. 
 O CoStar é fabricado no diâmetros de 2,5 a 3,5mm e comprimentos de 10 a 33 mm. 
  
              2. Indicação de Uso 
 
 Segundo informação do fabricante/fornecedor, o Stent CoStar é indicado para o 
tratamento da doença coronariana oclusiva em pacientes elegíveis para Angioplastia 
Transluminal Percutânea. 
 O uso de stents liberadores de medicação objetiva diminuir a incidência de reestenose 
coronariana em lesões tratadas por angioplastia ou angioplastia com stent convencional.      
 

 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA        
[  ] Apenas estudos em animais (não publicados) 
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [x] estudos não randomizados: 1 estudo 
 [  ] 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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Serruys PW, Sianos G, Abizaid A, et al. The Effect of Variable Dose and Release Kinetics on 
Neointimal Hyperplasia Using a Novel Paclitaxel-Eluting Stent Platform – The Paclitaxel in-
Stent Controlled Study (PISCES). J Am Col Cardiol, 46 (2), 2005. 
 
       Este estudo teve o objetivo de avaliar o efeito de stents contendo diferentes doses e 
cinéticas de liberação de paclitaxel na hiperplasia da neoíntima coronariana. De maneira 
não randomizada e aberta, 191 pacientes tiveram stents contendo seis diferentes doses, 
tempos e vias de liberação de paclitaxel implantados. Os grupos foram comparados entre si 
e com uma coorte histórica de 53 pacientes que utilizaram stent de mesma plataforma não 
contendo medicação. Todos pacientes apresentavam doença isquêmica de um único vaso. 
Foram avaliados desfechos de segurança (desfecho composto de eventos cardíacos 
maiores) e de eficácia (perda luminal intra e peri-stent, reestenose binária e avaliação 
quantitativa por ultrassom intracoronariano do percentual de volume de obstrução intrastent 
e hiperplasia da neoíntima). Para o grupo com stent convenional os desfechos foram 
avaliados em 6 meses e para os com stent contentendo medicação após quatro meses de 
seguimento. Em seis pacientes (3 com stent convencional e 3 com stent com medicação) 
não foi possível ultrapassar a lesão e implantar a endoprótese. Esses pacientes foram 
excluídos do seguimento de 4 e 6 meses. Eventos cardíacos maiores ocorreram em 20 
pacientes, sendo uma morte e sete infartos. As menores taxas de desfechos clínicos (2,6 e 
3,4%) foram observadas, respectivamente, nos grupos com stents contendo 10 e 30ug de 
paclitaxel com liberação por 30 dias, comparativamente aos grupos sem medicação (8%) e 
contendo outras doses/esquemas de eluição (6,7 a 17,2%). Na avaliação de eficácia, as 
menores taxas de reestenose ocorreram igualmente nos grupos com liberação prolongada 
(30 dias) de paclitaxel. Os autores concluem que: 1) a nova plataforma de stent testada é 
segura; 2) a nova plataforma de stent eluidor de paclitaxel é segura; 3) a duração do tempo 
de liberação do paclitaxel tem significativo impacto na inibição da proliferação da 
neoíntima, sendo inclusive de maior importância que a dose de medicação.  
 
 
OBSERVAÇÃO:  
 No material apresentado pelo fornecedor a Câmara Técnica constam ainda uma 
apresentação sobre “Indicação de Angioplastia Transluminal Coronária”, as “Diretrizes de 
Indicações e Utilizações das Intervenções Percutâneas e Stent Intracoronariano na Prática 
Clínica” e artigo entitulado “Angioplastia Transluminal Percutânea e Stents 
Endovasculares”. Estes três artigos, apesar de sua boa qualidade e renome dos autores e 
instituições envolvidos, tratam-se de artigos de revisão que não abordam em nenhum 
momento o material em questão (Stent CoStar), não cabendo, portanto, sua descrição nesta 
Avaliação de Tecnologia. 
  
 
 
SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Não há benefício ou equivalência em eficácia demonstrada em relação a outros stents 
disponíveis. 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- Até o momento, a casuística de pacientes estudados com esta endoprótese é limitada. 

- Seguimento máximo publicado de seis meses para o stent não recoberto e quatro 
meses para os stents recobertos. 
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CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         
[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 
 O valor proposto pelo fornecedor para o stent CoStar® é de R$ 7.500,00. 

    
 
 
 
OBSERVAÇÕES RELATIVAS A NOVA REVISÃO DA LITERATURA REALIZADA 

PARA REVISÃO DESTE PARECER- ABRIL 2007 

 
 Em busca de estudos através do site PubMed, utilizando os termos: Paclitaxel AND 
stent [clinical trial], são obtidos 98 artigos. A revisão destes estudos mostra que nenhum novo 
estudo tendo utilizado o stent revestido por paclitaxel da marca CoStar® foi publicado desde a 
primeira avaliação desta tecnologia realizada em julho de 2006.  Sendo assim, não há dados 
que exijam qualquer modificação no parecer inicialmente emitido por esta Câmara Técnica, 
permanecendo a conclusão a que segue: 
 
 
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 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 considera que, apesar do stent CoStar® ser revestido por paclitaxel, 
o mesmo fármaco do stent Taxus®, 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. 
 
 
 
Conclusão do parecer: abril/2007 
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