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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              1. Descrição do Produto  
O Biomatrix é uma endoprótese coronariana (stent) expansível produzida em aço em um 
desenho conhecido como “Quadrature linkTM”, ao qual estaria atribuída maior flexibilidade e 
facilidade no posicionamento do stent. É um stent farmacológico eluidor de Biolimus A9, que 
utiliza um polímero de ácido polilláctico, biodegradável, que serve como armazenador e 
regulador da liberação lenta da medicação. O produto é apresentado em diâmetros de 2,5 a 
4mm, e comprimento de 8 a 28mm.  
  
              2. Indicação de Uso 
  O Biomatrix 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. O 
objetivo buscado pelos novos stents eluidores de drogas é, além de diminuir as taxas de 
reestenose ainda encontradas nos stents recobertos, diminuir a incidência de eventos adversos 
tardios, tais como a trombose intra-stent após a parada do uso da terapia antiplaquetária dupla. 
O potencial benefício atribuído aos polímeros totalmente absorvíveis é a ausência de resíduos 
farmacológicos, permitindo a normalização da função endoterial após o término da eluição do 
fármaco. 
    

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 com desfechos substitutos: 3 
 [x] ensaios clínicos randomizados com desfechos primordiais: 1 
 [  ] revisões sistemáticas 
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Descrição dos estudos: 
 
ESTUDOS EM PERIÓDICOS INDEXADOS AO MEDLINE: 
 
1. Windecker S, Serruys PW, Wandel S, et al. Biolimus-eluting stent with biodegradable 

polymer versus sirolimus-eluting stent with durable polymer for coronary revascularisation 
(LEADERS): a randomised non-inferiority trial. Lancet. 2008 Aug 31. (Epub ahead of 

print) 

 Neste ensaio clínico randomizado de não inferioridade, 1707 pacientes com doença 
arterial coronariana estável ou síndrome coronariana aguda foram randomizados em dez 
centros europeus para tratamento através de angioplastia percutânea com implante do stent 
Biomatrix (eluidor de biolimus e com polímero biodegradável) ou Cypher (eluidor de 
sirulumis e com polímero durável). As características dos 857 e 850 indivíduos, randomizados 
para o grupo com Biomatrix ou Cypher, respectivamente, foram semelhantes. Todos 
pacientes, para inclusão no estudo, deveriam ter pelo menos uma lesão causando obstrução de 
mais de 50% do diâmetro de um vaso com diâmetro entre 2,25 e 3,5mm. Em cerca de 80% dos 
casos, em ambos os grupos, a de uso do stent farmacológico foi considerada “off-label”. 
Houve cegamento dos aferidores dos desfechos quanto ao stent usado pelo paciente.  

 O desfecho primário foi uma composição de morte cardíaca, infarto do miocárdio ou 
indicação clínica de revascularização do vaso tratado após seguimento de até nove meses. Foi 
observado incidência do desfecho primário em 9,1% dos indivíduos do grupo Biolimus e em 
9,9% dos indivíduos do grupo Sirolimus (IC 95% 0,67-1,25; p=0,59). A mesma não diferença 
entre os grupos foi observada para todos demais desfechos secundários, entre os quais, 
mortalidade total (2,6 vs 2,8%), morte cardíaca (1,6 vs 2,5%) e infarto do miocárdio (5,7 vs 
4,6%), além de necessidade, clínica ou não, de revascularização miocárdica percutânea ou 
cirúrgica. Em até nove meses também não foi observada diferença entre os grupos quanto a 
ocorrência de trombose intra-stent: Biolimus em 2,1% em até 30 dias e 2,6% em até 9 meses, 
comparativamente a 1,9 e 2,2% no grupo Sirolimus, respectivamente até 1 e 9 meses.  

 

Observação dos revisores: Algumas limitação ao estudo são citadas pelos próprios autores na 

discussão do artigo. Entre elas, provavelmente a mais relevante, refere-se ao seguimento 

relativamente curto do estudo (nove meses). Os autores citam que “Since the incremental risk 

of stent thrombosis that is inherent to drug-eluting stents only emerges after 1 year, long-
term follow-up will be necessary to identify any differential benefit related to the 

biodegradable polymer that is used with the biolimus-eluting stent.”, ou seja, como o risco de 

trombose do stent torna-se maior apenas após um ano, um seguimento mais longo será 

necessário para detectar benefícios ou riscos associados a essa nova tecnologia. Sabendo-se 

que o tempo de degradação do polímero do stent Biomatrix é de 6-9 meses, eventuais 

diferenças, favoráveis ou contrárias, relacionadas ao caráter biodegradável do polímero 

tendem a ser notadas apenas a partir dos nove meses. Essa cautela é ainda mais necessária 

ao observar-se que a incidência de trombose precoce foi algo maior neste estudo do que em 

outros estudos abertos previamente conduzidos. Os autores também são cautelosos ao 

lembrar que o estudo envolveu centros de referência na Europa, com alto volume de 

procedimentos e operadores altamente capacitados, e, portanto, talvez os resultados possam 

não ser reprodutíveis em outras instituições cujo perfil de profissionais e pacientes seja 

diferente. 
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2a. Costa RA, Lansky AJ. Angiographic Results of the First Human Experience With the 

Biolimus A9 Drug-Eluting Stent for De Novo Coronary Lesions.Am J Cardiol 2006; 98: 
443-6. (STEALTH Trial) 

2b. Grube E, Hauptmann KE, Buellesfeld L, et al. Six-month results of a randomizes study 

to avaluete safety and efficacy of a Biolimus A9 eluting stent with a biodegradable polymer 
coating. EuroInterv, 2005; 1: 53-7. 

 Neste ensaio clínico, ao qual se referem as duas publicações citadas acima, 120 
pacientes com lesões coronarianas não complexas foram randomizados para tratamento com 
Biolimus (n=80) ou stent não recoberto (n=40). Não foram observadas diferenças 
significativas na linha de base. No seguimento de seis meses observou-se que a perda média 
de diâmetro intraluminal intrastent (0,26 vs 0,74; p<0,001) e no semento (0,14 vs 0,40; 
p<0,004) foi significativamente menor no grupo Biolimus em relação ao grupo com stent não 
recoberto. A taxa de reestenose foi 3,9% vs 7,7% respectivamente para paciente tratados com 
Biolimus e stent não eluidor de droga. 

  Observação dos revisores: trata-se de estudo pequeno, com curto tempo de seguimento 

e que não avaliou desfechos clínicos. 

 

 
ESTUDOS EM PERIÓDICOS NÃO INDEXADAS AO MEDLINE: 
 
3. Missel E, Abizaid A, César F. Análise volumétrica tardia após implante de stents 
eluidores de sirolimus versus biolimus A9. Rev Brás Cardiol Invas, 2008; 16(1): 37-43. 
 Ensaio clínico randomizado com 45 pacientes cujo principal desfecho foi a análise 
volumétrica através de ultra-som intracoronariano tridimensional em até seis meses de 
seguimento. Os pacientes foram randomizados 2:1 para tratamento com stent Biomatrix ou 
stent não farmacológico. Foi realizada também comparação com controles históricos que 
receberam stent com sirolimus (Cypher). Os resultados mostraram menor perda tardia 
intrastent no grupo tratado com Biomatrix em relação ao grupo com stent não eluidor de 
drogas. A comparação indireta com pacientes tratados com o stent Cypher não demonstrou 
diferença nos desfechos avaliados. 
  
 Observação dos revisores: trata-se de estudo pequeno, com curto tempo de seguimento 

e que não avaliou desfechos clínicos. 

 

 

4. Chevalier B, Serruys PW, Silber S, et al. Randomised comparison of Nobori, Biolimus 
A9-eluting coronary stent with a Taxus, paclitaxel-eluting coronary stent in patients with 

stenosis in native coronaty arteries: the Nobori 1 trial. EuroInterv, 2007; 2: 426-34. 
 Neste ensaio clínico foi utilizado um stent eluidor da mesma medicação (Biolimus) e 
mesmo polímero, entretanto com outra plataforma de stent. 85 indivícuos foram tratados com 
o stent Nobori e 35 com o stent Taxus. Após seis meses de seguimento observou-se em 
relação ao desfecho primário (perda luminal intrastent) resultado favorável ao stent eluidor de 
Biolimus (0,15 vs 0,32mm; p=0,006). A incidência de morte (0), infarto do miocárdio (4,7 vs 
8,6%) e revascularização do vaso tratado (7,1 vs 14,3%) não diferiu estatisticamente entre os 
grupos tratados com stent Nobory ou Taxus. 
  
 Observação dos revisores: está previsto seguimento de cinco anos a fim de avaliar a 

segurança do novo stent ao longo prazo. 
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ESTUDOS NÃO PUBLICADOS: APRESENTAÇÃO ORAL EM CONGRESSO 
Obs: por ser o único relato de seguimento em maior prazo, optou-se por incluir os dados 
fornecidos pelo fabricante relativos a apresentação oral no Congresso EuroPCR07. 
 
5. Grube E, Abizaid A, Hauptmann KE. Safety and Performance Evaluation of the 

Biosensors International`s Biolimus A9 Drug Eluting Stent (Biomatrix): a 2 year safety 
follow-up. EuroPCR07. 
Neste tema livre foi relatado o seguimento de dois anos dos pacientes do estudo 
STEALTH, já descrito nesta revisão. (2a e 2b) 
Aos 720 dias de seguimento, foram obtidas informações de 78% (62/80) dos pacientes 
tratados com o Biomatrix e de 93% (37/40) dos pacientes tratados com o stent não eluidor 
de medicação (S-Stent). Em relação a eventos cardíacos maiores (MACE) não foi 
observada diferença entre os grupos, com incidência em um ano de 5,1 e 5%(p>0,99), 
respectivamente, para Biomatrix e S-Stent. Aos dois anos, a incidência também não foi 
diferente entre os grupos, 6,5 e 8,1% (p>0,99). Entre os 360 e 720 dias foi observado um 
novo evento cardíaco maior em cada grupo. Em relação a eventos adversos, ocorreu uma 
trombose aguda de stent em paciente com o stent Biomatrix.  

Observação dos revisores: trata-se de estudo não publicado, com pequeno número de 

pacientes e, sobretudo, com número elevado de pacientes para os quais não há dados de 
seguimento aos 720 dias. Além de elevado, há visível desproporção de perdas entre os 
grupos (seguimento de 78 vs 93%), o que torna elevado o potencial para viés de seleção. 

 
 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
  
A proposta de custo do produto apresentada pelo fornecedor a Unimed Mercosul em 
1/07/2008 é de R$ 9.500,00. 
 

 
 

SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Um ensaio clínico com bom número de pacientes, porém com seguimento 
relativamente curto (até 9 meses), sugere igualdade de eficácia e segurança entre o 
stent Biomatrix e o stent Cypher em relação a desfechos clínicos e angiográficos. 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- Não há estudos publicados sobre a segurança e eficácia em seguimento a médio-longo 
prazo (acima de 9 meses). Os dados do seguimento de 24 meses são baseados em uma 
apresentação de tema livre em congresso com elevado potencial para viés devido a 
perdas e com relato de um caso de trombose tardia entre os 62 pacientes seguidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[  ] Parecer não favorável 
[x] Parecer inconclusivo – aguarda resultados de estudos com maio tempo de seguimento 
 
Este parecer está baseado na ausência de dados que demonstrem a eficácia e segurança do 
stent Biomatrix® em seguimento acima de 9 meses, sendo sugerido que o material não seja 
utilizado até que estudos com maior tempo de seguimento sejam publicados. 
 
 

OBSERVAÇÃO DOS REVISORES 

Considerando os resultados recentes de estudos com o uso de endopróteses recobertas por 
fármacos apontando para efeitos adversos tardios e riscos maiores que os descritos 
inicialmente, é fundamental o acompanhamento das evidências pelos usuários (médicos) 
destes equipamentos a fim de detectar, nos próximos anos, o surgimento de efeitos 
adversos a médio e longo prazos.  
 
A adoção de novos stents farmacológicos deve considerar a efetividade a curto e médio 
prazo, além da segurança e durabilidade do efeito, quando comparado aos stents 
convencionais e aos stents farmacológicos Cypher, Taxus, Endeavor e Xience, para os 
quais o corpo de evidências já está melhor estabelecido. Em relação aos dois primeiros 
quesitos o stent Biomatrix parece preencher os critérios sugeridos, entretanto, em relação a 
durabilidade e segurança tardias, estudos com seguimento mais longo são necessários para 
uma conclusão definitiva.  
 
Tendo em vista a disponibilidade de alternativas para as quais a segurança e durabilidade 
do efeito já estão melhor estabelecidas, porém considerando a existência de pelo menos um 
estudo bem delineado e com resultados promissores, optamos pela emissão de parecer 
inconclusivo até a publicação de novos artigos com maior um maior número de pacientes 
seguidos por maior tempo. 
 

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar este parecer logo que estudos com maior tempo 
de seguimento sejam publicados. 
 

Conclusão do parecer: outubro/2008 

 


