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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Material: Stent Intracraniano Autoexpansível Cordis Enterprise® 

Fornecedor: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos p/ Saúde LTDA. 

                      Rua Gerivatiba, 207 – Butantã – São Paulo/SP 

Fabricante: Cordis Neurovascular, Inc – Estados Unidos 

Solicitante da avaliação: UNIMED-Mercosul 

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim    Número do Registro: 80145900978 

Data da solicitação: Agosto-2008 

Revisores: Dr. Fernando Herz Wolff, Dr. Luis Eduardo Rohde, Dra. Carisi Anne Polanckzyk, 

Dr Jonathas Stifft, Dra Michelle Lavinsky, Dra.Mariana Furtado 

Consultor especialista em neurologia intervencionista: Dr.Marco Stefani 

  

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO      

              1. Descrição do Produto  
 O Cordis Enterprise é uma endoprótese autoexpansível (stent) de Nitinol para uso 
neurovascular. É fabricado no diâmetro de 4,5mm e comprimentos de 14 a 37mm, sendo 
indicado para uso em vasos de referência com diâmetro de 2,5 a 4mm. Apresenta marcas 
radiopacas para auxiliar no seu posicionamento e pode ser recolhido quando menos de 70% de 
seu comprimento tiver sido expandido, permitindo, assim, seu reposicionamento. 
  
              2. Indicação de Uso 
 Auxiliar no tratamento de aneurismas intracranianos fusiformes ou de colo largo (≥4mm 
ou razão teto/colo <2). O objetivo do uso de stents no tratamento endovascular de aneurimas é 
dar suporte aos coils (micromolas), a fim de impedir a sua migração para a luz do vaso. A 
estratégia de uso prevê o posicionamento do stent no vaso, seguida pela colocação das 
micromolas no saco aneurismático através da trama metálica da lateral do stent. O stent Cordis 
Enterprise está indicado para o tratamento de aneurismas somente em combinação com o uso 
de micromolas. 
 
              2. Contra-indicação de uso 
 - Artérias intracerebrais com acentuada tortuosidade ou estenose que impeçam o 
tratamento endovascular. 
 - contra-indicação ao uso de antiplaquetários ou anticoagulantes no pós-procedimento; 
 - vasoespasmo intracraniano não reversível com tratamento medicamentoso 

 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA        

[  ] Estudos em animais  
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [x] estudos não randomizados: 3 séries de casos 
 [  ] 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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1. Higashida RT, Halbach V, Dowd CF, et al. Initial Clinical Experience with a New Self-
Expanding Nitinol Stent for the Treatment of Intracranial Cerebral Aneurysms: The Cordis 

Enterprise Stent. Am J Neuroradiol, 2005; 26: 1751-6. 
Neste primeiro estudo em humanos o stent Cordis Enterprise foi usando como auxiliar 
no tratamento de aneurismas intracerebrais de colo largo, não rotos, em cinco 
pacientes. Os aneurismas mediam entre 3,3 x 2,9mm até 10,6x 8,5mm. Em todos os 
casos foi possível o posicionamento adequado do stent, seguido pela colocação dos 
coils também com sucesso em todos os casos. Não ocorreram complicações durante 
ou após o procedimento até o momento da alta, que ocorreu em todos os casos em até 
3 dias. 

 
2. Weber W, Bendszus M, Kis B, et al. A new self-expanding nitinol stent (Enterprise) for 

the treatment of wide-neck intracranial aneurysms: initial clinical and angiographic 
results in 31 aneuysms. Neuroradiology, 2007;49(7):555-61. 
 Neste artigo é relatada uma série de 30 pacientes portadores de 31 aneurismas 
intracerebrais de colo largo, tratados com o uso do stent Enterprise associado a 
embolização com micromolas. Dez pacientes já haviam sido tratados previamente com uso 
de coils, entretanto ocorrera recanalização das lesões. Foi possível o adequado 
posicionamento do stent em todos os casos, com oclusão primária de 6 aneurismas, colo 
remanescente em 18 e aneurisma residual em 7 casos. Após seis meses observou-se oclusão 
completa de 15 aneurismas, 8 colos residuais e 7 aneurismas residuais. Em quatro casos foi 
necessário retratamento devido a recanalização. Houve recusa de nova angiografia em um 
caso. Também no sexto mês observou-se estenose assintomática no local do stent em um 
dos 29 casos acompanhados. Não foram relatados morbimortalidade relacionada ao stent 
até o sexto mês de seguimento. 
 
3. Lubica B, François O, Levivier M, et al. Preliminary expirience with the Enterprise 

stent for endovascular treatment of complex intracranial aneurysms: potencial 
advantages and limiting characteristics. Neurosurgery, 2008; (62(3):1-7. 
 Série de 14 casos nos quais 15 aneurismas de colo largo ou saculares foram tratados 
com o stent Enterprise associado a embolização com micromolas. Os autores consideraram 
fácil a navegação e posicionamento do stent, entretando relataram dificuldade em sua 
visualição depois de liberado. Foram descritas as seguintes complicações: migração do 
stent (1 caso), deslocamento e protrusão de micromolas entre o stent e a parede do vaso (2 
casos). Nenhuma complicação foi relatada em pacientes com lesão em vaso menor de 
4mm. A angiografia de controle observou-se oito oclusões completas do aneurisma, quatro 
com colo remanescente e três oclusões incompletas. Os dois casos em que houve 
deslocamento de micromolas foi necessário reposicionamento com uso do balão. Após 
essas correções, os autores consideraram excelente o resultado clínico em todos os casos. 
 
  
SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- O stent Enterprise foi usado como auxiliar na embolização de aneurismas cerebrais 
com resultados satisfatórios em cerca de 50 casos publicados na literatura, sendo que 
30 tiveram acompanhamento de até seis meses 

 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- A casuística publicada limitada a 49 pacientes (51 aneurismas) acompanhados pelo 
período máximo de seis meses, não permite uma conclusão definitiva sobre a eficácia 
ou segurança desta tecnologia. Nenhum estudo comparativo com outras técnicas foi 
descrito. 
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CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         
[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 
 O valor proposto pelo fornecedor para o stent Cordis Enterprise® com sistema introdutor  

é de R$ 15.830,00. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de um ano, ou menos em caso de publicação 
novos estudos  
[  ] Parecer não favorável 
[x] Parecer inconclusivo – pendência de dados para análise 
 
 Este parecer está embasado nas poucas evidências existentes até o momento que 
demonstram a eficácia e segurança deste tipo de tecnologia (stents intracerebrais para 
tratamento de aneurismas) no tratamento de aneurismas intracranianos.  
 Por tratar-se de tecnologia recente e com novas características (autoexpansível e 
passível de reposicionamente mesmo depois de parcialmente posicionado) consideramos não 
haver outro “stent padrão” com o qual fosse possível realizar estudo comparativo. 
Entretanto, faz-se necessário demonstrar que o uso do stent como auxiliar na técnica 
endovascular para tratamento de aneurismas proporciona benefícios em relação a cirurgia 
aberta, e mesmo, em certos casos, ao tratamento conservador (clínico). 
 Em casos excepcionais nos quais a intervenção sobre o aneurisma estiver indicado, 
porém, a terapêutica padrão não puder ser utilizada, o uso do stent pode ser considerado 
como tratamento experimental, devendo o médico, o paciente e/ou seus responsáveis 
estarem cientes desta situação. 
 
 Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novas evidências 
permitam a emissão de um parecer conclusivo.                                                                                        
 
Conclusão do parecer: outubro/2008 


