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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Material: Stent Coronariano com Eluição de Paclitaxel Taxcor® 

Fornecedor: Bioassist Comercial LTDA 

                      Rua Tirol, Nº 308 – Jacarepaguá   - Rio de Janeiro – RJ 

Fabricante: Eurocor - Alemanha 

Solicitante da avaliação: Câmara Técnica Nacional de MBE - UNIMED-Brasil 

Registro na ANVISA [  ] Não [   ] Sim    Número do Registro:  
Data da solicitação: Maio-07 
Revisores: Dr. Fernando Herz Wolff 

                   Dr. Luis Eduardo Rohde 

           Dra. Carisi Anne Polanckzyk 

 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO    
              1. Descrição do Produto  
 
 O Taxcor é uma endoprótese coronariana (stent) montada sobre uma 

plataforma do mesmo fabricante (MEGAflex) e liberadora de Paclitaxel. Segundo a 

descrição do fornecedor, o produto apresenta vantagens em relação a outros stents 

pela flexibilidade e adaptação ao vaso nativo, o que diminuiria o dano a parede do 

vaso e, consequentemente, reduziria a reação hiperplásica da neoíntima. O 

paclitaxel é armazenado em microporos ao longo do stent e recoberto por uma 

camada de moléculas de amino-ácidos que evitam a liberação excessivamente 

rápida da medicação, controlando sua eluição contínua ao longo de 18 dias. A 

reendotelização foi observada em 60 dias após a implatação do stent. 

 
             2. Indicação de Uso 
 O uso de stents liberadores de medicação objetiva diminuir a incidência de 

reestenose coronariana em lesões tratadas por angioplastia associada à colocação 

de stents.   
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SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA        

Nenhum estudo publicado em revistas indexadas, em qualquer idioma, foi 

encontrado em busca eletrônica nos sites: PubMed, SumSearch ou Cochrane 

Colaboration. 

Através do site do fabricante (http://www.eurocor.de) é possível acessar dados do 

estudo de registro que encontra-se em andamento. 

 

Principal Investigator: Singh B. GENIUS TAXCOR Paclitaxel-Eluting Coronary Stent 

System. 180 days – Registry Study Results. http://www.eurocor.de. Acessado em 

maio-07. 
 Neste estudo são relatados os desfechos de 180 pacientes com seguimento 

de 180 dias. Foram implantados 200 stents, todos em lesões primárias de 

coronárias nativas. São relatados 4 casos que necessitaram de revascularização 

da lesão alvo (2,2%) e 4 casos de desfecho cardiovascular maior (2,2%). Nenhum 

óbito ou infarto agudo do miocárdio foi relatado. 

  
Comentário dos revisores: 

 Os estudos de registro têm o objetivo de acompanhar um grande número de 

pacientes e por um longo período de seguimento, a fim de detectar eventos 

adversos raros que podem ocorrer somente após o uso comercial do produto em 

larga escala. Este tipo de estudo não fornece evidências relativas à eficácia do 

produto em relação a outras opções disponíveis. 

 
SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Não há benefício ou equivalência de 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. 

- Nenhum estudo publicado comparando o Taxcor® com outras opções de stent 
já usados na prática clínica e cuja eficácia e segurança são conhecidas 
(Cypher®, Taxus®, Endeavor®)  

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         
Nenhum estudo de avaliação econômica foi realizado. Esta Câmara Técnica não 
considerou em sua avaliação o valor pelo qual o stent Taxcor está sendo oferecido. 
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   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
[  ] Parecer favorável  

[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 

[x] Parecer não favorável 
[  ] Parecer inconclusivo – pendência de dados para análise 

 

Esta recomendação baseia-se na ausência de estudos publicados que tenham 

utilizado o stent Taxcor®. Dessa forma, não é possível concluir sobre sua segurança 

e eficácia em relação às outras opções disponíveis para tratamento de estenoses 

coronarianas.  

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novos estudos 

estejam disponíveis. 

 

Observação dos revisores: Considerando os resultados recentes de estudos 

envolvendo o uso de endoproteses recobertas por fármacos apontando para 

efeitos adversos tardios e riscos aparentemente maiores que os descritos 

inicialmente, a incorporação de novas tecnologias nesta área, especialmente as 

de caráter permanente, deve estar embasada em estudos prospectivos 

randomizados com seguimento em longo prazo, com poder para descrever riscos 

e benefícios adequadamente. 

 

Conclusão do parecer: maio/2007 


