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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              1. Descrição do Produto  
 A Bioprótese Valvar Cardíaca Porcina é uma válvula anular de composição tripla, 
fabricada com cúspides de válvulas porcinas aórticas selecionadas. As cúspides são 
combinadas para a obtenção de uma ótima hemodinâmica e coaptação dos folhetos. A 
Bioprótese Valvar Cardíaca Porcina Modelo SJM EpicTM difere dos outros modelos  SJM 
Biocor pelo fato de, após a esterilização química em solução esterilizante multicomponente 
contendo glutaraldeído, formaldeído e etanol, ser submetida a um tratamento anti-calcificação 
estéril com etanol (LinxTM). Essa tecnologia objetiva proporcionar um aumento significativo 
da longevidade em relação as biopróteses comuns visando a extensão do período de duração 
da bioprótese, minimizando o risco de re-operações. 
  
              2. Indicação de Uso 
  Segundo o fornecedor, a Bioprótese Valvar Cardíaca Porcina Modelo SJM EpicTM é 
indicada em valvuloplastias primárias ou secundárias. 
    
   3. Contra-indicações 
 O manual do produto lista as seguintes contra-indicações ao uso do produto: a) crianças; 
b) pacientes com doença renal crônica; c) pacientes com metabolismo do cálcio anormal; d) 
pacientes em hemodiálise. 
 
 
Estudos em animais 
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 Alguns estudos foram descritos sobre o efeito agudo e em médio-prazo de 
estratégias anti-mineralizantes sobre biopróteses cardíacas. Por exemplo, um estudo 
conduzido em ovelhas procurou avaliar o efeito de diferentes tratamentos anti-
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mineralizante em biopróstese porcinas: etanol (Epic), -ácido amino-oleic acid 
(Mosaic), e sodium dodecyl sulfate (SDS) (Hancock II). Após implante de 6 valvulas 
pulmonares, os resultados demonstraram que em comparação com controles (Labcor), 
aquelas com tratamento etanol e Mosaic tiveram menor conteúdo de cálcio e sem 
calcificação das cúspides após 6 meses da cirurgia (4). 

Em outro estudo, com modelo de implante valvular mitral em ovelhas jovens, as 
válvulas SJM EPIC foram comparadas com SJM Biocor e Carpentier-EdwardsR 
tradicionais demonstraram que as concentrações de prata foram seguras após 10 dias 
de implante, com redução após 30 dias da cirurgia. Entretanto não houve diferença 
significativa no conteúdo de cálcio entre SJM Epic e Biocor, após 20 semanas da 
cirurgia (5).  
 
 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       
[X] Apenas estudos em animais  
[  ] Estudos clínicos em humanos 
 [  ] estudos não randomizados 
 [  ] 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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OBSERVAÇÕES:  
 
- Os estudos citados acima não foram realizados em seres humanos. 
- Não aprovado pelo FDA para comercialização nos EUA. 
- Estudos prropectivos em andamento na Europa (EPIC valve study). 
 
  
 
 

SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS         

BENEFÍCIOS 

- Não há estudos clínicos disponíveis que avalie o uso da Bioprótese Valvar 
Cardíaca Porcina Modelo SJM EpicTM. 

- Não há benefício ou equivalência em eficácia demonstrada em relação a outras 
biopróteses valvulares cardíacas; 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- Não há estudos clínicos disponíveis que avalie a segurança da Bioprótese Valvar 
Cardíaca Porcina Modelo SJM EpicTM. 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS [não se aplica]       

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 

 O valor proposto pelo fornecedor para a Bioprótese Valvar Cardíaca Porcinal modelo 
SJM EpicTM é de R$4.600,00. Não existem estudos de custo-efetividade disponíveis na 
literatura até o momento. 
             
 

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 clínicos que demonstrem benefício 
em desfechos clínicos atribuíveis ao uso da Biopótese Valvar Cardíaca Porcina modelo SJM 
EpicTM . 

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novos estudos estejam 
disponíveis. 
 
 
Conclusão do parecer: fevereiro/2007 
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