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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Material: Stent Coronariano Revestido por Droga Supralimus® 

Fornecedor: CMS Produtos Médicos LTDA 

                      Rua Sampaio Viana 202 – conj 103   São Paulo-SP 

Fabricante: Sahajanand Medical Technologies - Índia 

Solicitante da avaliação: UNIMED - Mercosul 

Registro na ANVISA: [  ] Não   [x] Sim    Número do Registro:  80065320036, vcto 05/2010 

Data da solicitação: 14/11/2007 

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

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

Coordenador da Câmara Técnica de MBE: Dr. Alexandre M. Pagnoncelli 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO      

 
     O Supralimus® é uma endoprótese coronária (stent) revestida por droga.  É composto pela 
plataforma Millenium Matrix®, em aço cirúrgico 316LVM, pré montado e revestido com uma 
mistura de polímero bio-degradável e sirolimus (rapamicina). Os stents apresentam calibres 
variando de 2,5 à 4mm, e comprimentos de até 39mm. 
      O Stent Supralimus®, conforme informação do fabricante, está indicado para “reduzir de 
forma significativa a re-estenose binária, revascularização repetida da lesão alvo e perda 
angiográfica tardia aos seis meses, em comparação ao stent não revestido por drogas.” 
      O fornecedor refere não haver contra-indicações ao uso do produto.  
  
 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA        

[  ] Apenas estudos em animais 
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [x] série de casos ou registro de uso 
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos substitutos 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos primordiais 
 [  ] revisões sistemáticas 
 
Resultado da busca eletrônica (PUBMED, SUMSearch, Cochrane): não revela qualquer 
estudo publicado sobre o stent Supralimus. 
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Estudos fornecidos pelo solicitante do cadastramento: 
1 - Artigos publicados em revista indexada: 0 
 
2 - Artigo publicado em revista não indexada: 1 (artigo ou resultados não fornecidos) 
 a)Estudos clínicos de fase IV – não são apresentados resultados nem fornecido o artigo. 
A referência #10 citada pelo fornecedor na página 11 item 2.7 – outros estudos – se refere a 
estudo pré-clínico que não utilizou o stent Supralimus. (Wessely R, Hausleiter J, Michaelis C, 
et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005; 25: 748-53) 
 
3 - Estudos com resultados apresentados em congressos:  
 a) Supralimus in Real World Lesions. Relata o primeiro uso em humanos em 2003. De 
138 pacientes tratados houve um evento adverso sério. Não há menção de onde o estudo foi 
apresentado ou publicado. Não há menção do tempo de seguimento. (Não há referência 
bibliográfica para citação completa) 
 
 b) Estudo Series I – A Biodegradable Polymer Based Sirolimus Eluting Stent Study. 
Série de 100 pacientes nos quais o stent supralimus foi implantado. Análise angiográfica foi 
realizada aos seis meses e seguimento clínico em até dois anos, tendo apresentado os seguintes 
desfechos: morte: 3%, revascularização de lesão alvo: 4%, evento cardíaco maior (MACE) ou 
reestenose: 7%. Não foram relatados casos de trombose tardia.   
 Os solicitantes da recomendação realizam comparação com outros estudos da literatura, 
porém, não foi realizada comparação direta do stent Supralimus com outros stents no mesmo 
estudo. (Abizaid A. Congresso TCT 2005; Danni S. Series I: Safety and Efficacy of 
Supralimus TM Sirolimus Eluting Stent. Congresso EURO PCR 2006) – Referência conforme 
apresentada pelo solicitante.  
 
 c) Paint Trial. Estudo conduzido em 11 centros brasileiros e coordenado no INCOR-SP 
comparando o Supralimus vs. Insinnium vs. Matrix em seguimento de 1, 9, 12 e 60 meses. 
Resultados preliminares de 1 mês de seguimento com 229 pacientes foram apresentados no 
Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista em 2007. Não ocorreram eventos adversos com o uso do Supralimus.  
 (Congresso SBHCI/2007) – Referência conforme apresentada pelo solicitante.  
 
4 - Estudos em andamento sem resultados apresentados: 
 a) e-Series. Registro pós-comercialização para determinar a eficácia do Stent 
Supralimus no seguimento clínico ao longo prazo em pacientes da prática diária. Trata-se de 
estudo multicêntrico internacional que avaliará desfechos angiográficos em 6 meses, e clínicos 
em 12 e 24 meses. Até outubro-07 teriam sido incluídos mais de 300 pacientes. 
 
 b) Series III. Ensaio clínico randomizado, cego, multicêntrico, comparando o stent 
Supralimus com o Stent Xience V (Abbott). Início previsto para agosto de 2007. Seguimento 
previsto de até cinco anos, com análises preliminares a partir do primeiro mês. 
 
 c) Brito FSJ. Tratamento de Lesões Longas com Único Stent Farmacológico - Há 
vantagem? São relatados os defechos em 30 pacientes tratados com stent Supralimus de 
39mm. O seguimento de 6 meses estava disponível para 77% dos casos, e de um ano, para 
42%. Não foram relatados eventos adversos. 
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SUMÁRIOS DAS EVIDÊNCIAS                                                                                            .                                                                                                              

      1) Número de pacientes tratados com experiência publicada na literatura internacional: 0 
      2) Número de pacientes tratados com experiência apresentada em congressos:  
  a) Seguimento de 2 anos: 100 pacientes 
  b) Seguimento de 1 mês: 239 pacientes 
  
BENEFÍCIOS SUGERIDO PELO FORNECEDOR/FABRICANTE 
 - Diminuição da taxa de reestenose em relação aos stents não recobertos. 
 - Menor custo em relação aos stents recobertos (Cypher ® ou Taxus ®) 
 - Stent com maior comprimento (até 39mm) permitindo uso de apenas um stent em 
lesões longas, evitando potenciais complicações e custos do uso de stents em sequência ou 
com sobreposição. 
 
RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 
          - Menor experiência no uso.  Ausência de experiência publicada,  
 - Seguimento curto de pacientes tratados (apenas 100 pacientes por 2 anos) 
 - Ausência de estudos com comparação direta com outros stents (revestidos ou não)  

 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 

      A proposta anterior (Jan-07) previa custo final de R$11.000,00. Não foi incluída 
atualização dos valores na presente re-avaliação. Não existem estudos formais de custo-
efetividade do stent Supralimus® aplicáveis para o contexto brasileiro. Cabe ressaltar, 
entretanto, que o custo dos stents recobertos é substancialmente maior que o custo de stents 
convencionais, com ampla variação entre diferentes paises e contratos locais. A relação de 
custo-efetividade do stents recobertos depende primordialmente de dois fatores: (1) o risco 
de re-estenose da população alvo e (2) a diferença de preço entre os stents. Análises 
econômicas considerando o contexto brasileiro apontam que se a diferença de valores não 
for superior a 2-3 vezes o preço do stent convencional, os stents recobertos terão relação de 
custo-efetividade aceitável.  

 



Avaliação de Tecnologias em Saúde   

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  5

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[x] Parecer não favorável 
[  ] Parecer pendente / inconclusivo – pendência de dados para análise 
 
Este parecer está embasado na ausência de estudos comparativos com outras endopróteses 
coronarianas, na ausência de qualquer estudo publicado na literatura médica indexada, no 
pequeno número de pacientes tratados com o produto e no seguimento limitado destes 
pacientes.  
Esta câmara técnica considera que, apesar do stent Supralimus® ser revestido por sirolimus, o 
mesmo fármaco do stent Cypher®, estudos clínicos demonstrando equivalência clínica ou 
superioridade às alternativas atualmente em uso são necessários.  
Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que forem publicados resultados 
dos estudos comparados em andamento com maior número e tempo de seguimento. 
 
 
OBSERVAÇÃO DOS REVISORES          

Considerando os resultados recentes do uso de endopróteses 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. 

Reconhecemos o esforço da empresa fornecedora do Supralimus® em compilar os dados 

preliminares da experiência clínica da endoprótese supracitada. Como muito bem referido 

na página 5 do documento enviado para esta Câmara Técnica, a incorporação de um stent 

farmacológico na prática deve respeitar diversas fases de documentação de segurança, 

eficácia in vitro e eficácia in vivo, culminando com a realização e publicação de estudos 

Fase III, com casuística considerável (>1000 pacientes). Tais estudos já estão publicados 

para as três endopróteses coronarianas revestidas que obtiveram parecer favorável desta 

Câmara Técnica, a saber: Cypher®[1-3,5-10], Taxus® [4-10] e Endeavor® [11-14]. Desta 

forma, esta Câmara Técnica mantém sua posição de aprovar novas tecnologias neste 

segmento somente mediante publicação na literatura internacional de estudos com grande 

número de pacientes demonstrando impacto ou equivalência em desfechos clínicos em 

médio-longo prazo. Outras endopróteses com resultados promissores em estudos 

preliminares (Fase I e II) foram retiradas de comercialização após resultados 

desapontadores em estudos Fase III, sendo o exemplo mais recente o da endoprótese Co-

Star®. Por fim, nos parece inoportuno que a empresa fornecedora, considere, frente às 

limitadas evidências científicas publicadas na literatura internacional, que existam 

suficientes dados que comprovem a equivalência de eficácia e segurança em relação aos 

stents Cypher® e Taxus®, no presente momento.  
 
 
Data da conclusão do parecer: 11/05/2008 
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