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IDENTIFICAÇÃO 

Material: XIENCE TM  V -  Everolimus Eluting Coronary Stent System 

Fabricante: Abbot Vascular  -  Estados Unidos 

Solicitante da avaliação: UNIMED- Câmara Técnica Nacional 

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim    Número do Registro: 25351.495868/2006-21 

Data da solicitação: 6/2007     Data recebimento: 6/2007 

Revisores: Dra Michelle Lavinsky 

          Dr Fernando Herz Wolff 

                   Dr. Luis Eduardo Rohde 

         Dra. Carisi Anne Polanckzyk 

Coordenador da Câmara Técnica : Dr Alexandre Pagnocelli 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              1. Descrição do Produto  
O Xience V é uma endoprótese coronariana (stent) expansível de cromo-cobalto formada por 
anéis conectados entre si formando uma única peça recoberta por everolimus.  Uma camada de 
polimero de everolimus de espessura de 5-6 microns  é aplicada na superfície do stent e é 
carregada com 100 microgramas de everolimus por cm2 da superfície do stent. O stent é 
destinado a liberar aproximadamente 70% da droga nos primeiros 30 dias da implantação.  
  
              2. Indicação de Uso 
  O Xience V 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  
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [  ] estudos não randomizados:  
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [X] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos substitutos: 

2 publicados em revista não-indexada 
1 apresentado oralmente em congresso  

 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos primordiais 
 [  ] revisões sistemáticas 
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Descrição dos estudos: 

1. Serruys PW, Ong ATL, Piek JJ et al. A randomized comparision of a durable polymer 
Everolimus-eluting stent with a bare metal coronary stent: The SPIRIT first trial. 
Seguimento de 6 meses: EuroIntervention 2005 1(1): 58-65. 
Seguimento de 12 meses: EuroIntervention 2005 1(1): 266-72. 

Esse ensaio clínico multicêntrico avaliou a segurança e eficácia do Xience V® em 60 
pacientes com lesões primárias em coronarias nativas randomizados para tratamento com 
o stent recoberto Xience V ou stent não recoberto de mesma platarma. Foram estudados 
pacientes com angina estável, angina instável ou isquemia silenciosa. O desfecho primário 
foi perda luminal tardia intra-stent aos 180 dias. Os desfechos secundários foram estenose 
intra-stent medida por ultrassom intravascular (IVUS) e a ocorrência de eventos adversos 
cardíacos maiores (MACE), ambos em 180 dias. Aos 6 meses a perda luminal tardia intra-
stent, a perda de diâmetro e a reestenose binária foram 0,10 mm, 16% e 0%, 
respectivamente, no grupo do Xience V (n=23) comparado com 0,87 mm, 30% e 25,9% 
nos pacientes do stent não recoberto (n=27, P<0,01). Houve menos hiperplasia da 
neointima no gupo do Xience V (10+/1 13 mm3 vs 38+/- 14% ,P<0,001). Ocorreram 2 
MACEs no grupo do Xcience V e 6 no grupo do stent não recoberto. 
 Análise do seguimento de um ano mostrou no grupo do stent Xience perda luminal 
tardia de 0,24mm e estenose de 18% (n=20), comparativamente a 0,84mm e 37% no grupo 
tratado com o stent não recoberto (n=25). Os autores concluem que a eficácia e segurança 
observadas no seguimento de 6 meses foi mantida no seguimento de 12 meses 

Dados não publicados do seguimento de três anos desse estudo foram apresentados no 
EuroPCR meeting, em Barcelona, em maio de 2007. Segundo os autores, não foram 
observados novos casos de eventos cardiovasculares maiores ou trombose intra-stent. 
 
Comentário dos revisores: o elevado número de perdas ocorrido entre a randomização e 
a análise de um ano do Spirit First, torna elevada a possibilidade de viés de seleção, 
inviabilizando que conclusões seguras possam ser obtidas a partir destes dados. Tal viés 
poderia ser minimizado por uma análise do tipo efetividade (intention to treat) ao invés da 
análise de eficácia (on treatment) apresentada, ou através de uma melhor descrição dos 
pacientes perdidos. 
 
 
2. SPIRIT II Angiographic and Clinical Results. Apresentado oralmente na European 
Society of Cardiology 2006. September 5, 2006, Prof. P. Serruys. – EuroInterv 2006, 2: 
286-94. 

 
Esse ensaio clínico randomizado multicêntrico, envolvendo 31 centros foi desenhado 

para demonstrar a não-inferioridade do stent Xience V® recoberto por Everolimus em 
relação ao stent Taxus® recoberto por Paclitaxel. Foram incluídos 300 pacientes (222 
randomizados para o stent Xience e 77 para o stent Taxus) com evidência de isquemia 
miocádica, com até duas lesões primárias nativas localizadas em dois vasos epicárdicos 
diferentes seguidos angiograficamente aos 30, 180, 270 dias, 1 e 2 anos. O desfecho 
primário foi a perda luminal tardia intra-stent aos 180 dias. Os desfechos secundários 
foram parâmetros angiográficos aos 180 dias (n=300) e aos 2 anos (n= 152), IVUS aos 
180 dias e aos 2 anos, MACE, falência de vaso alvo e revascularização de lesão alvo aos 
30, 180, 270 dias, 1 e 2 anos. Aos 6 meses a perda luminal tardia intra-stent   foi de 0,11 
mm no grupo dos pacientes que receberam o stent Xience V vs. 0,36 mm entre os 
pacientes que receberam o Taxus (P<0,0001). Os resultados da análise por IVUS  em 202 
e 73 pacientes, respectivamente dos grupos Xience e Taxus, demonstrou um volume da 
neoíntima de 3,8mm3 no grupo do Xience V versus 1,4 mm3 no gupo do Taxus ( P<0,001). 
O volume de obstrução foi de 2,5% no grupo do Xience V vs. 4,4% no grupo do Taxus  
(P<0,001). Quanto aos desfechos clínicos (desfechos secundários), no grupo do Xience V 
ocorreram eventos cardíacos maiores (MACE) em 2,7% (6/222) e 2,7% de 
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revascularização de lesão alvo comparativamente a 6,5% (5/77) e 6,5%, respectivamente, 
entre os pacientes nos quais foi implantado o stent Taxus. Os autores não apresentaram a 
análise estatística esses dados, podendo-se supor, que pelo pequeno número total de 
eventos, não tenha sido observada diferença estatística entre os grupos.  
 
Observação dos revisores: por tratar-se de estudo delineado para demonstrar não 
inferioridade, e cujo desfecho principal, estabelecido a priori, era um desfecho anatômico 
e não clínico, deve-se interpretar com cautela os resultados clínicos que sugerem a 
superioridade do stent Xience em relação ao stent CoStar, sobretudo por não ter sido 
apresentada análise estatística. 
 
3. Stone, GW, et al. Clinical, Angiographic and IVUS results from the Pivoltal U.S. 
Randomized SPIRIT III Trial of Xience V Everolimus Eluting Coronary Stent System. 
Dados não publicados. 

Apresentado na American College of Cardiology, 56th Annual Scientific Session, Março-
2007, New Orleans. 

Neste ensaio clínico randomizado multicêntrico (65 centros americanos) foram alocados 
1002 pacientes com diâmetro do vaso de referência entre 2,5mm e 3,75 mm e extensão da 
lesão menor ou igual de 28 mm, com no máximo duas lesões não localizadas no mesmo 
vaso. Os pacientes foram randomizados para receber o stent Xience V (n=669) ou o stent 
Taxus (n=333). Em relação ao desfecho primário, perda luminal tardia no segmento 
tratado aos 8 meses de seguimento, nos pacientes tratados com o stent Xience, foi 
observada perda de 0,14±0,41mm vs. 0,28±0,48mm no grupo tratado com stent Taxus 
(P=0,004). O desfecho primário foi avaliado em 564 pacientes que realizaram uma 
segunda arteriografia. O desfecho secundário, falência de vaso alvo aos 9 meses de 
seguimento, foi observado em 7,2% dos pacientes que receberam o Xience V e em 9% dos 
indivíduos que receberam o Taxus (RR=0,79; IC95% 0,51-1,23). Eventos adversos 
cardíacos maiores ocorreram em 4,6% dos pacientes que receberam o Xience V e em 8,1% 
daqueles que receberam o Taxus (RR=0,56; IC 95% 0,34-0,94). Não houve diferença 
significativa na avaliação dos desfechos relacionados com a segurança (trombose intra-
stent, morte, infarto do miocárdio) aos 270 dias. 
 
 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         
[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
   Valor do stent: não disponível 
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SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        
BENEFÍCIOS 

- Dois estudos publicados em revista não indexada (Spirit I e II) sugerem benefício em 
desfechos angiográficos do stent Xience em relação a stent não recoberto e ao stent 
Taxus, recoberto com paclitaxel. 

- Um estudo ainda não publicado (Spirit III), sugere benefício do stent Xience em 
relação ao Taxus em desfechos angiográficos (8 meses de seguimento) e clínicos 
(evento cardíaco maior em 9 meses)  

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- Entre os estudos já realizados, nenhum teve como desfecho principal um desfecho 
primordial, sendo assim, as conclusões sobre eficácia e segurança são derivadas de 
desfechos secundários.  

- A casuística de pacientes seguidos em médio-longo prazo (3 anos) ainda não foi 
publicada e refere-se a menos de 60 pacientes do estudo Spirit I.  

 

 
OBSERVAÇÃO DOS REVISORES 

Considerando os resultados recentes do uso de endoproteses recobertas por fármacos 

apontando para efeitos adversos tardios e riscos maiores que os descritos inicialmente, a 

incorporação de novas tecnologias nesta área, especialmente de caráter permanente, deve 

estar embasadas em estudos prospectivos randomizados em longo prazo, com poder para 

descrever riscos e benefícios adequadamente. 

 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[  ] Parecer não favorável 
[X] Parecer inconclusivo – pendência de dados para análise 
 
 Este parecer está embasado na ausência de ensaios clínicos randomizados publicados 
que demonstrem benefício em desfechos clínicos atribuíveis ao uso do stent Xience V. 
  Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novas publicações 
estejam disponíveis (p.ex., Estudo Spirit III). 
  
 
Conclusão do parecer: junho/2007 


