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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Material: Stent revestido com Rapamicina Firebird® 

Fornecedor: Medical World Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. 

Fabricante: Microport Medical (Shangai) CO.LTD-China 

Solicitante da avaliação: UNIMED-Mercosul 

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim    Número do Registro: 80102510196 

Data da solicitação: 30/03/2007 

Revisores: Dra Michelle Lavinsky 

                   Dr. Luis Eduardo Rohde 

         Dra. Carisi Anne Polanckzyk 

Consultor Especialista: Paulo A Caramori ? 

 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              1. Descrição do Produto  
 Firebird® é um sistema de stents coronários, de aço inoxidável 316L, com balão 
intracoronário expansível, pré-montado em balão de entrega, recoberto com três camadas de 
polímeros e com sistema de dissipação controlada de rapamicina (Sirolimus). 
  
              2. Indicação de Uso 
  Segundo o fornecedor, o stent coronário com rapamicina Firebird® é indicado para 
melhorar o diâmetro luminal em pacientes com isquemia sintomática decorrente de lesões 
repetidas, com comprimento <30 mm em artérias coronárias, com diâmetro referencial dos 
vasos ≥ 2,5 até ≤ 3,5 mm.  
 
   3. Contra-indicações 
 O manual do produto lista as seguintes contra-indicações ao uso do produto: a) 
pacientes hipersensíveis a rapamicina ou derivados;  b) pacientes com hipersensibilidade a 
polimetacrilatos ou copolímeros de polyfinas.    
 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

[  ] Apenas estudos em animais  
[  ] Estudos clínicos em humanos: 
 [X] estudos não randomizados: 3 
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [X] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos substitutos 1 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos primordiais:  
 [  ] revisões sistemáticas 
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Descrição dos estudos: 

1. Hai G,  Hong-bing Y, Xiao-ling Z, Nan L, Hui A, Jian W, Shi-ying L,  Duo Y. 
Firebird sirolimus eluting stent versus bare mental stent in patients with ST-segment 
elevation myocardial infarction. Chinese Medical Journal 2007; 120(10):863-867. 

 
Em ensaio clínico randomizado  envolvendo 156 pacientes com infarto do miocárdio com 
supra-desnível do segmento ST os autores compararam o uso do stent Firebird com o stent 
não recoberto por drogas em termos de perda luminal tardia aos seis meses (desfecho 
primário), trombose do stent e eventos cardíacos maiores aos seis meses (desfechos 
secundários).  Os dados angiográficos estavam disponíveis ao seis meses de seguimento 
em 66.3% dos pacientes designados para o grupo Firebird e em 63.7% dos pacientes do 
grupo do stent não recoberto.  A perda luminal tardia foi média foi de 0,18mm no grupo 
do stent Firebird versus 0,73mm no grupo do stent não recoberto. A taxa de mortalidade,  
revascularização em órgão alvo e eventos adversos maiores foi de 2%, 7% e 10% no grupo 
do stent Firebird e de 3,6%m 31% e 36,4% no grupo do stent não recoberto ( P<0,05). 
Trombose subaguda ocorreu em um paciente em ambos os grupos. 
 
Comentário: Estudo com grande número de perdas para seu desfecho primário, não 
detalhada no decorrer do texto. Além deste, a taxa de eventos em 6 meses no grupo 
controle é bastante acima do esperado (36%). 
 
2. Hai-bo L, Bo X, Shu-bin Q, Yue-jin Y, Wei-hua M, Xue-wen Q, Min Y, Yong-jian 

W, Jin-qing Y, Jue C, Shi-jie Y, Jun D, Ran X, Jian-jun L, Ji-lin C, Run-lin G. A 
comparison of clinical and angiographic outcomes after Excel bioabsorbable polymer 
versus Firebird durable polymer rapamycin-eluting stent for the treatment of coronary 
artery disease in a “real world” setting: six-month follow-up results. Chin Med J 
2007;120 (7):574-577.  

 
Em um estudo não randomizado, 190 pacientes consecutivos de um único centro na China  
foram tratados com duas marcas de stents recobertos por rapamicina: o Firebird (n=93) e o 
Excel (n=97). As freqüências de eventos cardíacos adversos maiores (desfecho composto 
de morte, infarto do miocárdio ou revascularização de lesão alvo), reestenose binária, 
perda luminal tardia e trombose de stent durante seis meses de seguimento foram 
comparadas entre os grupos. As taxas de eventos cardíacos adversos maiores  foram 2,1% 
no grupo do stent Excel e 0% na grupo do Firebird (P>0,05). Aos seis meses a taxa de 
reestenose angiográfica  in-stent foi de 0% em ambos os grupos, assim como a taxa de 
reestenose no segmento, com perda tardia associada de 0,15 mm nos grupos do stent Excel 
versus 0,14 mm no stent Firebird (P=0,8). Não houve trombose de stent definitiva 
identificada em ambos os grupos . Os autores concluem que os resultados usando ambos 
stents recobertos com rapamicina apresentaram efeitos semelhantes na redução da 
incidência de eventos cardíacos adversos maiores e  no risco de reestenose a médio prazo. 
 
Comentário: estudo não apresenta cálculo de tamanho da amostra e poder para concluir 
semelhança na eficácia e efetividade entre os dois stents. 

 
3. Hai-bo L, Bo X, Run-lin G, Yue-jin Y, Min Y, Xue-wen Q, Yong-jian W, Jin-qing Y, 

Wei-hua M, Shu-bin Q,  Ji-lin C. Outcomes of using Firebird rapamycin eluting stents 
in routine coronary intervention practice: one-year results from the pilot study of 
Firebird in China registry. Chinese Medical Journal 2006; 119(7): 609-611. 

 
Os autores relataram resultados de uma série de casos não comparada com seguimento de 
1 ano envolvendo oitenta e quatro pacientes tratados com stent Firebird entre setembro e 
dezembro de 2004. Não houve casos de morte durante o seguimento. Ocorreram dois 
casos de infarto, dois casos de revascularização em lesão alvo e um caso de trombose do 
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stent. O seguimento angiográfico foi realizado em 43 pacientes. Reestenose binária foi 
identificada em três pacientes (4,7%). 

 
Qi Z, Bo X, Yue-Jin Y, Rui-Yan Z, Jian-Ping L, Shu-Bin Q, Jian-Sheng Z, Jian H, Xue-Wen Q, 

Tao H, Ji-Lin C, Yong H,  Wei-Feng S, Run-Lin G.Sirolimus-eluting cobalt alloyed stents in 
treating patients with coronary artery disease: six-month angiographic and one-year 
clinical follow-up result. A prospective, historically controlled, multi-center clinical 
study. Chinese Medical Journal 2007;120 (7):533-538. 
 
Os autores incluíram no estudo sessenta e sete pacientes com lesões coronárias 
restenóticas com ou sem stent que receberam o stent Firebird 2 como tratamento final. 
Outro grupo de quarenta e nove pacientes consecutivos foi implantado com o stent não 
recoberto Diver nos seis meses prévios que foram usados como controles históricos. 
As características demográficas foram semelhantes entre os dois grupos apesar de mais 
pacientes no grupo Firebird terem sido submetido a procedimento percutâneo 
coronariano prévio ( 22,4% versus 8,2%, P=0,04) e diabetes (30% versus 12%, 
P=0,02). No grupo Firebird o diâmetro médio do vaso alvo foi menor (2,79mm vs 
2,98mm, P=0,1) e mais stents foram implantados em cada lesão (1,28 versus 1,10 
P=0,006). A taxa de eventos adversos cardíacos maiores aos 30 dias e 3 meses foi a 
mesma, mas houve menos eventos no grupo do Firebird aos 6 e 12 meses de 
seguimento ( 1,5% versus 12,2% aos 6 meses, P=0,01; 1,5% versus 26,5% aos 12 
meses, P<0,0001) quando comparado ao grupos controle. O desfecho primário de 
perda luminal angiográfica aos seis meses foi menor no grupo do Firebird (P<0,0001). 
Um paciente no grupo do Firebird apresentou reestenose dentro do segmento (1,3%) 
enquanto ao mesmo ocorreu em 38% dos pacientes no grupo controle (P<0,0001). Não 
houve trombose do stent em nenhum dos grupos aos 12 meses de seguimento. 
 
Outros estudos identificados no Pubmed, mas apenas com resumo disponível. 
 
He JO, et al. Short and long-term therapeutic efficacy of drug-eluting stents (Firebird) 
for the treatment of coronary artery disease. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi. 
2007 Mar;35(3):216-9.  
 
Neste relato de uso do stent em 410 indivíduos, os resultados demonstraram resultados 
mais semelhantes aos da literatura em relação a eventos em curto e médio prazo. NO 
seguimento em 376 casos, a taxa de MACE foi de 4,3% trombose tardia de 1,1% e 
reestenose angiográfica de 9,8%. Infelizmente a analise é baseada em dados do 
resumo. 
 
Chen JL, et al. Short and long-term outcomes of two drug eluting stents in bifurcation 
lesions. Chin Med J (Engl). 2007;120(3):183-6.  
 
Estudo que avaliou uso de stents recobertos em bifurcação, com 112 pacientes e em 67 
foi usado o stent Firebird.Não foi relatada diferença clinica ou angiográfica com uso 
deste stent e outros disponíveis no mercado internacional (Cypher e Taxus). 
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SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS         

BENEFÍCIOS 

- Menor perda luminal tardia, mortalidade, eventos adversos maiores quando comparado a stent 
não recoberto aos seis meses de seguimento em ensaio clínico com limitações metodológicas. 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- Até o momento, a casuística de pacientes estudados disponível com este stent é muito limitada, 
estudos disponíveis sem poder para assegurar segurança ou mesmo efetividade clinica e 
apresenta curto seguimento. 

. 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS          

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 

 O valor proposto pelo fornecedor para o stent coronário com rapamicina Firebird® é de 
R$8,500,00. Considerando este valor seria mais custo-efetivo que outros stents disponíveis no mercado 
e mais atrativo. 

              

 

 
 
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 ensaios clínicos randomizados com 
qualidade metodológica adequados (tamanho da amostra, poder estatístico) e tempo de 
seguimento comparados com outros stents revestidos para demonstrar segurança e 
eficácia do stent recoberto por rapamicina Firebird®.  
 Por tratar-se de nova tecnologia, eventualmente a demonstração de equivalência 
técnica e laboratorial da produção destas próteses poderia embasar este pressuposto 
(semelhante ao conduzido para fármacos genéricos). Entretanto, isto não foi 
apresentado. 

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


