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1. RESUMO ESTRUTURADO 

Introdução: Entre as terapias disponíveis para o manejo da doença arterial coronariana, 

encontram-se os procedimentos de revascularização percutânea associado ou não com o 

implante de endopróteses (stents) coronarianos convencionais. O surgimento dos stents 

eluídos em drogas (drug-eluting stents – DES), resultou em redução da incidência de 

reestenose tardia em mais de 75% quando comparado com os stents convencionais. Mais 

recentemente, entretanto, evidências sugeriram aumento do risco de trombose tardia em 

pacientes que fizeram uso dos DES, anulando os potenciais benefícios do uso desse material. 

Objetivo: avaliar as evidências disponíveis sobre a eficácia, segurança e efetividade de DES 

para manejo percutâneo de lesões arteriais coronarianas.  

Métodos: Foi realizada busca no Pubmed de meta-análises e revisões sistemáticas de ensaios 

clínicos randomizados (ECR) que incluíram estudos comparando DES com os stents 

convencionais publicadas nos últimos dois anos.    

Resultados: Foram encontradas 19 meta-análises. Os resultados principais destas meta-

análises são apresentados em forma de tabela no texto abaixo e os estudos mais relevantes 

são discutidos individualmente. A síntese dos estudos evidenciou: 1) O uso de stents eluídos 

com drogas (sirolimus, paclitaxel e zotarolimus) não implica benefício ou malefício sobre 

mortalidade total ou cardiovascular em comparação com uso de stents convencionais (não 

recobertos). 2) A ocorrência de eventos cardíacos maiores combinados (morte 

cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e revascularização em vaso e lesão alvo), foi 

sistematicamente menor no grupo que recebeu DES (3 tipos de stents) em comparação com 

stents convencionais. 3) O uso de qualquer tipo de stents em situações off-label está 

relacionado com maior incidência de trombose intra-stent precoce e tardia, morte e IAM, 

quando comparado ao uso em cenário padrão conforme indicações da bula (on- label), 

entretanto, dados de ensaios clínicos randomizados pequenos e estudos observacionais 

sugerem que o uso de DES na maioria das situações off-label apresenta o mesmo benefício 

clínico e parece ser seguro quando comparado ao uso de stents convencionais. Casos com 

resultados não favoráveis ou duvidosos incluem pacientes em fase aguda de infarto do 

miocárdio, colocação de enxertos e pontes, com sobreposições de stents e lesões em vasos 

grandes (>3.5mm). A custo-efetividade desta tecnologia é ruim para maioria das indicações, 

sendo mais favorável para casos com alto risco de reestenose, sendo a redução do preço do 

DES fator importante para melhorar este fator. 

Conclusão: O uso de DES é uma opção potencialmente benéfica em casos selecionados de 

pacientes com doença arterial coronariana e necessidade de revascularização percutânea com 

uso de stent.  
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2. QUESTÃO CLÍNICA  

O uso de stents eluídos em drogas em médio e longo prazo é efetivo e seguro em 

comparação com os stents convencionais em pacientes com doença arterial coronariana e 

necessidade de intervenção percutânea? 

 

3. INTRODUÇÃO  

 

Em 2005 e após em 2006, esta Câmara Técnica conduziu análises das evidências 

disponíveis sobre a eficácia, segurança e efetividade de stents recobertos com drogas (drug-

eluting stents – DES) para manejo percutâneo de lesões arteriais coronarianas (comparação 

entre stent com rapamicina, paclitaxel e zotarolimus). Desde aquele momento até o 

presente, novos estudos e análises foram disponibilizados na literatura, reforçando, 

contestando e consolidando dados anteriormente publicados. Neste sentido, esta é uma 

revisão atualizada sobre as evidências disponíveis, buscando orientar o uso racional desta 

tecnologia. A comparação entre a escolha de diferentes estratégias para manejo da doença 

arterial coronariana, em particular a discussão da escolha entre tratamento clínico e 

revascularização não será abordada nesta revisão, ficando restrita a análise aos tipos de 

stents disponíveis. 

 

3.1. CONDIÇÃO CLÍNICA 

Doenças do aparelho circulatório relacionadas à aterosclerose – doença arterial 

coronariana, doença cerebrovascular e de vasos periféricos, incluindo doenças da aorta, 

renais e de membros – são causa comum de morbidade e mortalidade no Brasil. Pacientes 

com cardiopatia isquêmica podem se manifestar como síndromes agudas de angina instável e 

infarto agudo do miocárdio (IAM) ou quadros crônicos, como angina de esforço e outros 

equivalentes de isquemia. Por mecanismos distintos, a maioria dos casos ocorre por uma 

redução do fluxo sanguíneo relacionado com placas aterosclerósticas dentro dos vasos 

coronarianos.  

Entre as terapias disponíveis para o manejo da doença arterial coronariana, 

encontram-se os procedimentos de revascularização cirúrgica e percutânea, este último por 

técnicas de angioplastia por cateter balão associados ou não com implante de endopróteses 
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(stents) coronarianos convencionais. O implante eletivo de stents, comparado com a 

angioplastia convencional por balão resulta numa taxa significativamente maior de sucesso, 

redução da reestenose angiográfica e em diminuição da necessidade de revascularização 

subseqüente da lesão alvo, achado demonstrado em inúmeros ensaios clínicos. Desta forma, 

o implante de endopróteses coronárias tornou-se a principal modalidade de revascularização 

miocárdica no mundo. Em muitos centros, até 90% das intervenções percutâneas por cateter 

são realizadas com implante de stents.  

A ocorrência de trombose precoce, ou seja, até trinta dias após o implante do stent, e 

do risco de reestenose, provocada pela neo-proliferação de tecidos da parede e 

remodelamento vascular, permaneceram como eventos adversos relativamente freqüentes, 

representando limitações ao método terapêutico [a]. O surgimento dos stents eluídos em 

drogas, constituídos por polímeros não-biodegradáveis, que liberam substâncias anti-

proliferativas, reduziu a incidência de reestenose tardia em mais de 75%. O stent recoberto 

com rapamicina foi disponibilizado para uso a partir da primeira metade de 2002 na Europa, 

América do Sul e Ásia e recebeu aprovação pelo FDA em abril de 2003. Os stents recobertos 

com paclitaxel foram aprovados pelo FDA cerca de um ano após a aprovação do stent eluído 

em rapamicina, em 2004. Entretanto, apesar do uso generalizado em outros países e do 

emprego em múltiplas situações anatômicas e clínicas de doença coronariana aterosclerótica, 

as recomendações de uso destes dispositivos feitas pelo órgão regulador americano (FDA) 

foram restritas (recomendações on-label). As indicações limitaram-se as lesões “de novo”, 

em artérias nativas, com diâmetro entre 2,5 a 3,5 mm e comprimento não maior que 30 mm 

para os stents recobertos com rapamicina (sirolimus); lesões “de novo”, em vasos nativos, 

com diâmetro de 2,5 a 3,75 mm e comprimento de no máximo 28 mm para os stents eluídos 

em paclitaxel. Esta indicação se aplica primordialmente para pacientes em condições clínicas 

estáveis. No entanto, o uso destes dispositivos foi estendido para pacientes com achados 

clínicos e anatômicos além daqueles que o FDA aprovou e algumas estimativas apontaram 

que mais de 60% dos DES foram implantados em pacientes que não preenchiam os critérios 

dos estudos iniciais e previstos nas bulas (off-label) [Marraquin NEJM 2007, Win JAMA 

2007, Beohar JAMA 2007). 

A partir de 2006, entretanto, tornou-se maior a preocupação com a possibilidade de 

maior incidência de trombose intra-stent tardia (30 dias ou mais após o implante) relacionada 
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ao uso dos DES. O estudo BASKET-LATE incluiu 743 pacientes que tinham recebido um 

stent convencional (244) ou DES (499) e sobreviveram os primeiros 6 meses sem eventos 

isquêmicos. Estes pacientes foram acompanhados por mais 12 meses após suspensão de 

fármaco antiplaquetário (clopidogrel, suspenso no sexto mês após implante do stent). 

Trombose tardia e morte/IAM foram duas vezes mais comuns no grupo que recebeu DES 

(2,6 vs. 1,3%). Os eventos ocorreram entre 15 a 362 dias após a suspensão do clopidogrel 

[1]. No mesmo ano, em setembro de 2006, uma metanálise de ensaios clínicos randomizados 

(ECRs) apresentada no Congresso Europeu de Cardiologia em Barcelona, sugeriu que havia 

um incremento pequeno, mas significativo no risco de morte ou IAM durante seguimento de 

3 anos após implante do stent eluído em droga sirolimus, que poderia ser devido à trombose 

intra-stent tardia [2]. No mesmo Congresso, outro estudo sugeriu que trombose intra-stent 

ocorreria em taxa de 0,6% ao ano [3]. Estes achados tiveram ampla repercussão na imprensa 

leiga, questionando a segurança dos DES, particularmente de seu uso em longo prazo. Em 

Dezembro do mesmo ano, o FDA reuniu especialistas e representantes da indústria dos Stents 

para revisar os dados publicados na literatura e definir novos critérios para trombose intra-

stent. Neste encontro concluiu-se que quando os DES eram usados nas indicações aprovadas 

pelo FDA (on-label), o risco de trombose não era maior que seu grupo controle. No entanto, 

o uso para indicações “off-label” poderia estar associado a um maior aumento de trombose e 

mortalidade [4-5]. Neste contexto, é relevante estabelecer a eficácia, a segurança e a relação 

custo-efetividade destes dispositivos com base nas novas evidências após publicações de 

várias metanálises, ECR e coortes ao longo do ano de 2007 e inicio de 2008. 

 

3.2. OBJETIVOS DA RECOMENDAÇÃO  

 

O objetivo desta avaliação é revisar e atualizar as evidências sobre o uso de stents 

eluídos com drogas, considerando dados de acompanhamento em médio e longo prazo, com 

ênfase nos aspectos de efetividade, segurança, risco de eventos adversos e econômicos.  

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Metanálises, Ensaios Clínicos Randomizados e Estudos de Coorte 
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 A busca no Pubmed de meta-análises ou revisões sistemáticas retorna mais de 40 

publicações com stents eluídos, a maioria após 2004, com sínteses dos principais ensaios, 

seguidos de uma série de estudos cumulativos. Estas metanálises envolveram a totalidade dos 

trabalhos ou sub-grupos com características específicas (indivíduos com diabetes, infarto 

agudo do miocárdio, ou estudos com seguimento mínimo de 1 ano). Entretanto, trata-se na 

sua maioria de análises agregadas dos mesmos ensaios clínicos randomizados, sendo 

redundante a descrição detalhada individual de cada estudo.  

 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Meta-analises e Ensaios clínicos randomizados  

 A Tabela 1 descreve as principais metanálises desde período, com respectivos 

resultados.  



Tabela 1. Metanálises de stent eluídos com drogas – 2006 a 2008 

 Autor [ref] Ano no. ensaios Critério de 

inclusão dos 

ensaios 

No. total de 

pacientes 

Resultados 

Morte Infarto Revascularização 

vaso alvo  

Trombose tardia 

Stettler et al [6] 2007 38 Network 

metaanalysis 

SES e PES 

18.023 Semelhante entre 

SC e SES e PES 

Redução 19% 

SC vs. SES e de 

17% vs. PES 

Redução 30% 

reintervenção vaso 

alvo 

Aumento risco 

tardio, OR 2,11  

para PES e 1,85 

SES 

Schomig et al [7] 2007 16 Somente com 

SES vs PES 

8.695  Semelhante SES 

e PES 

Semelhante 

SES e PES 

SES redução 26% 

reintervenção 

SES redução 34% 

trombose tardia 

Boyden et al. [8] 2007 8 Diabéticos  1.520 -- -- Redução 66% 

(26%-45%) 

-- 

Pasceri et al. [9]  2007 7 Fase aguda IAM 2.357 Semelhante entre 

DES e SC 

semelhante Redução 60%  

(30%-54%) 

Semelhante, 2,3% 

DES e 2,6% SC 

Ellis et al. [10] 2007 4 Somente TAXUS 3.445    1.28% PES e 

0.76% SC 

Hill et al. [11]         

Moreno et al. [12] 2007 25  9.791  Redução  21% 

SC vs DES 

  

Spaulding et al. [13] 2007 4 SES - Longo 

prazo 

1.748 semelhante semelhante        ------ Semelhante 

Stone et al. [14] 2007 9 SES E PES 5.261 semelhante semelhante Redução 62% SES 

e 38% PES  

Aumento trombose 

tardia >1a SES e 

PES 

Dibra et al. [15] 2007 4 Manejo restenose 

intra-stent SC 

1.230 semelhante semelhante Redução 65% 

(75%-51%) 

--- 

SC – stent convencional; SES – sirulimus-eluding stents; PES – paclitaxel-eluting stetnt; ZES – zotarolimus eluting stent; -- não avaliado 
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Cont. Tabela 1 

 Autor [ref] Ano no. ensaios Critério de 

inclusão dos 

ensaios 

No. total de 

pacientes 

Resultados 

Mauri et al. [16] 2007 8 avaliação de 

trombose do stent  

4.554 semelhante semelhante Redução 20,6% 

revascularização da 

lesão alvo 

semelhante 

Kastrati et al.[17] 2007 14 SES 4958 semelhante semelhante semelhante semelhante 

Nordmann et al. [18] 2006 17 SES e PES 8221 semelhante semelhante   --- semelhante 

Bavry et al. [19] 2006 14 Avaliação 

trombose tardia 

6675  --- -- -- Aumento 5 vezes 

risco de trombose 

tardia 

Kereiakes et al. [20] 2006 5 Sobreposição vs. 

stent único 

1.727 semelhante semelhante semelhante --- 

Moses et al [21] 2006 4 Lesões 

intermediárias 

<50% 

167 semelhante semelhante Redução de 20,3% 

para 3,4%  

semelhante 

Sidhu et al. [22] 2006 4 Comparação SES 

e PES 

3.236 semelhante semelhante Redução 41% SES 

vs. PES 

semelhante 

Stettler et al. [23] 2006 10 Comparação DM 

e sem DM; SES e 

PES 

4.513 semelhante semelhante Redução 46% SES 

vs. PES sem DM; 

Sem diferença SES 

e PES com DM 

semelhante 

Rorion et al [24] 2006 19 Comparação SES 

vs. PES 

8.987 semelhante semelhante Redução 64%, 

maior com SES 

semelhante 

SC – stent convencional; SES – sirulimus-eluding stents; PES – paclitaxel-eluting stetnt; ZES – zotarolimus eluting stent; -- não avaliado 

 
 

 



 Cabe destacar uma das últimas revisões sistemáticas e de maior relevância, na medida 

em que incluiu quase a totalidade dos ensaios clínicos até o presente, foi conduzida com 

dados individuais dos estudos e aplicou métodos estatísticos adequados para as comparações 

apresentadas [6].  

  

Outcomes associated with drug-eluting and bare-metal stents: a collaborative network 

meta-analysis. Christoph Stettler et al. Lancet 2007 setembro vol 370:937-948. 

 

Metanálise em rede de ensaios clínicos randomizados que compararam stents com 

rapamicina (sirolimus), paclitaxel e stents não-farmacológicos. Nesta análise em rede 

(network) são realizadas comparações entre os diferentes tipos stents, independente dos 

mesmos terem sido realizados no mesmo ensaio clínico. Foram identificados 38 estudos com 

seguimento entre 6 meses a 4 anos. 

Desfechos primários definidos a priori:  

(1) mortalidade global.  

(2) morte cardíaca definida como morte devido a causas cardíacas (IAM, ICC, arritmias); 

morte relacionada ao procedimento, morte ocorrida durante o tratamento e morte de causa 

desconhecida. 

(3) IAM fatal e não fatal com ou sem onda “Q”.  

(4) Morte ou IAM.  

(5) trombose intra-stent confirmada por angiografia ou exame post-mortem ( precoce até 30 

dias da implantação do stent e tardia > 30 dias após implantação do stent). 

 

Desfechos secundários definidos a priori: 

(1) Revascularização do vaso ou lesão-alvo. Definida como qualquer intervenção percutânea 

repetida da lesão alvo ou cirúrgica (revascularização miocárdica) devido a reestenose ou 

outra complicação referente à artéria coronária em estudo.  

Foram incluídos  38 estudos assim distribuídos: 

  7 estudos com paclitaxel-eluting vs bare-metal stent. 

 16 estudos com sirolimus-eluting  vs bare-metal stent. 

 14 estudos com paclitaxel-eluting vs sirolimus-eluting stent. 
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 1 ensaio com paclitaxel-eluting  vs sirolimus-eluting  vs bare-metal stent. 

 

Resultados Principais por Desfecho 

 Mortalidade Global (qualquer causa / cardíaca e não-cardíaca): os 38 estudos 

contribuíram para esta análise. 768 pacientes morreram durante o seguimento: 232 

dos 4921 (4,15%) pacientes com stent convencional; 263 dos 6331 (4,71%) pacientes 

com stent com paclitaxel e 273 dos 6771 (4,03%) pacientes com stents com sirolimus. 

A incidência de morte foi similar nos três grupos. 

 Mortalidade de Causas Cardíacas: 36 estudos foram incluídos nesta análise. 447 

pacientes morreram por causas cardíacas: 130 dos 4763 (2,73%) pacientes com stent 

convencional; 154 dos 6300 (2,44%) pacientes com paclitaxel e 163 dos 6642 

(2,45%) com sirolimus stent. A incidência de mortes por causas cardíacas foi 

semelhante nos 3 grupos estudados. 

 Infarto do Miocárdio: 37 estudos com 17962 pacientes contribuíram para a análise 

deste desfecho. 850 IAM ocorreram: 256 em 4891 (5,23%) pacientes com stents 

convencionais; 319 em 6300 (5,06%) pacientes com paclitaxel e 275 em 6771 

(4,06%) pacientes com sirolimus. Implante de stents com sirolimus foi associado a 

uma menor incidência de IAM (OR 0,81; IC 95% 0,66-0,97; p=0,03); a incidência de 

IAM foi praticamente a mesma após implante de stents com paclitaxel e convencional 

(OR 1,00; IC 95% 0,81-1,23; p =0,99). 

 Desfecho Composto (morte ou IAM): 38 estudos contribuíram na análise deste 

desfecho. 1524 pacientes tiveram IAM ou morreram: 454 dos 4921 (9,23%) pacientes 

com stent convencional; 556 dos 6331 (8,78%) pacientes com stent com paclitaxel e 

514 dos 6771 (7,59%) pacientes com stent com sirolimus. Não houve diferença 

estatística entre os grupos. 

 Trombose Intra-stent: 24 estudos contribuíram na análise deste desfecho. 188 

(1,45%) casos confirmados de trombose intra-stent em 12973 pacientes, sendo que 94 

ocorreram até 30 dias após implantação do stent e 94 após 30 dias da implantação do 

stent. Não houve qualquer diferença na incidência de trombose precoce (até 30 dias) 

entre os 3 tipos de stent. No entanto, o risco de trombose tardia (>30 dias até 4 anos) 

foi significativamente maior no grupo de pacientes que colocaram o stent eluído com 
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paclitaxel quando comparado com stent convencional (HR 2,11; IC 95% 1,19-4,23; 

p=0,017). Esta diferença não foi observada no grupo do stent com sirolimus (HR 

1,14; IC 95% d (0,62-2,26; p=0,71). 

 Necessidade de revascularização do vaso-alvo: 37 estudos contribuíram na análise 

deste desfecho, envolvendo 17712 pacientes. No total, 1926 revascularizações foram 

realizadas durante o seguimento. 905 nos 4763 (19%) pacientes com stent não 

recoberto; 567 nos 6328 (8,96%) pacientes com stent com paclitaxel e 454 nos 6621 

(6,86%) pacientes com stent com sirolimus. A incidência de revascularização da 

lesão-alvo foi significativamente menor com os stents eluídos em drogas e esta 

diferença foi mais pronunciada no grupo de pacientes que recebeu stent sirolimus 

[OR 0,30 (0,24-0,37)] do que nos pacientes que fizeram uso do stent paclitaxel [OR 

0,42 (0,33-0,53)]. Importante salientar que quase a totalidade dos ensaios clínicos 

(exceção BASKET-Late) apresentava no protocolo do estudo controle angiográfico, 

podendo a freqüência de este desfecho ser menor na prática clínica. 

 

Comentários – Metanálise que usou modelo estatístico complexo e efeitos randômicos 

que pode favorecer uma diferença estatística aumentando poder de estudos pequenos. Em 

relação à trombose intra-stent os autores usaram a definição de evento definitivo da 

Academic Research Consortium (ARC - ver adiante) que reduz a incidência real, 

estimada em 0,6%-1,0% ao ano. 

 

5.1. ESTUDOS OBSERVACIONAIS RELEVANTES 

  

Os principais benefícios de estudos observacionais são: (1) fornecer dados sobre a 

efetividade da tecnologia quando aplicada na prática clínica, (2) analisar sub-grupos não 

estudados ou pouco avaliados, bem como (3) detectar eventos adversos não captados nos 

ensaios clínicos, por acompanhamento prolongado e com maior número de casos. Neste 

sentido, os estudos observacionais que envolvem “Registros” foram de extrema valia para 

complementar as evidências sobre o uso dos stents recobertos. Os estudos mais relevantes 

estão descritos abaixo agrupados para responder a perguntas específicas: 
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 Efetividade - resultados obtidos na prática; 

 Segurança – risco de trombose coronariana; 

 Comparação entre uso previsto em bula (on-label) versus fora da bula (off-label). 

 

5.2.1. Efetividade 

 Diversos registros e análises de bases administrativas foram descritos com o uso dos 

stents recobertos, a maioria reforçando os resultados obtidos em ensaios clínicos 

randomizados: semelhante incidência de morte e IAM, redução da revascularização de vaso 

alvo, embora com diferença absoluta menor que o observado em ECR (5-8%), e maior 

incidência trombose tardia com DES em comparação com stents convencionais. 

 

Long-term outcomes with drug-eluting stents versus bare-metal stents in Sweden 

Lagerqvist B, James SK, Stenestrand U, Lindback J, Nilsson T, Wallentin L; SCAAR Study 

Group. N Engl J Med. 2007;356(10):1009-19 [25] 

 

Esta coorte realizada com dados de 19.771 pacientes na Suécia durante 3 anos de seguimento 

mostrou mortalidade significativamente mais elevada no grupo de pacientes com DES (RR 

ajustado 1,18, IC 95% 1,04-1,35) [25]. Esta diferença foi observada quando os desfechos 

foram avaliados após 6 meses de implante dos stents medicados. A incidência aumentada de 

eventos entre os pacientes que receberam stents farmacológicos somente após o sexto mês 

poderia estar relacionada à suspensão do clopidogrel. Neste estudo, a trombose intra-stent 

não foi avaliada com desfecho clínico. Os pacientes que receberam DES diferiram 

significativamente do grupo de pacientes que receberam stent convencional, tendo 

prevalência maior de diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal 

crônica, história prévia de revascularização miocárdica, cateterismo e maior numero de stents 

implantados. Recentemente, seguimento atualizado desta coorte de pacientes foi apresentado 

em congresso internacional, não havendo mais diferenças na mortalidade total em relação ao 

grupo de pacientes que tiveram implante de DES ou implante de stent convencional 
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(Congresso Europeu de Cardiologia 2007 – Hot Line and Clinical Trial Update – 2 

September 2007). 

 

 

 

Figura 1. Adaptada do SCAAR Study – [25] e Congresso Europeu de Cardiologia 2007. 
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Unrestricted use of drug-eluting stents compared with bare-mental stents in routine 

clinical practice: findings from the NHLBI Dynamic Registry. Abbott JD, Voss MR, 

Nakamura M, Cohen HA, Selzer F, et al. J Am Coll Cardiol 2007;50:2029-36.  

Neste registro Americano, pacientes que receberam pelo menos 1 DES no ano de 2004 foram 

comparados com aqueles com 1 stent convencional em 2001 e 2002 [26]. Apesar dos 

pacientes do grupo DES ser mais graves, em 1 ano a incidência de morte e IAM foi 

semelhante (7,6% vs. 8,7%), com menos revascularização no vaso alvo (5,0% vs. 9,2%). 

Trombose em um ano foi de 1% para ambos os grupos. 

 

5.2.2. SEGURANÇA – RISCO TROMBOSE AGUDA 

 A publicação do estudo BASKET-LATE, que incluiu 743 pacientes que receberam 

um stent convencional (244) ou DES (499) e sobreviveram os primeiros 6 meses sem eventos 

isquêmicos, demonstrou que após suspensão do clopidogrel houve um aumento da trombose 

tardia e morte/IAM foi duas vezes mais comum no grupo DES [1].  

 Para interpretação adequada das evidências sobre incidência de trombose aguda, um 

grupo de especialista reuniu-se para homogeneizar esta definição. Estes critérios foram 

definidos pelo Consórcio de Pesquisa Acadêmica (Academic Research Consorcium – ARC) 

em dezembro de 2006. De acordo com esta definição, não são excluídos os casos de 

trombose intra-stent que ocorreram após o tratamento da reestenose, ou seja, as “tromboses 

secundárias”. 

Trombose Precoce  até 30 dias após a implantação do stent. 

Trombose Tardia  > 30 até 1 ano após a implantação do stent. 

Trombose Muito Tardia  > 1 ano após implantação do stent. 

Trombose Definitiva  comprovada por angiografia ou autópsia. 

Trombose Provável  IAM envolvendo o território do vaso-alvo ou morte não explicada até 

30 dias após a implantação do stent. 

Trombose Possível  ocorrência de morte não explicada após 30 dias da implantação do 

stent. 
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Na metanálise colaborativa (network) descrita acima [6], o risco de trombose aguda 

(<30 dias) foi semelhante entre os grupos, enquanto que risco de trombose tardia (>30 dias 

até 4 anos) foi maior no grupo de pacientes que colocou o stent eluído com paclitaxel quando 

comparado com stent convencional, sem diferença no grupo do stent com sirolimus.  

A trombose dos stents esta relacionada a fatores clínicos, angiográficos e 

especialmente ao uso de terapia anti-agregante plaquetária dupla. A trombose aumenta de 

modo expressivo com a suspensão ou uso inadequado dos anti-agregantes plaquetários 

preconizados (aspirina e clopidogrel). O uso de aspirina isolado não é suficiente para garantir 

segurança, sendo recomendada cobertura com o clopidogrel ou ticlopidina [27]. 

 

5.2.3. COMPARAÇÃO ENTRE USO DA BULA (ON-LABEL) VERSUS FORA DA 

BULA (OFF-LABEL) 

 Alguns estudos observacionais registraram um aumento de mortalidade e eventos 

cardíacos com uso de stents recobertos, que em sub-análises mostrou estar relacionado com 

uso não previsto na bula para cada DES, conforme recomendação das agências reguladoras 

(FDA, Comunidade Européia, etc).  

 

Uso “on-label”: 

 Cypher sirolimus-eluting stent (Cordis): lesões de artérias nativas, sem intervenção 

prévia, com 30 mm ou menos de extensão, em vasos com diâmetro de 2.5 a 3.5 mm. 

 Taxus paclitaxel-eluting stent (Boston Scientific): lesões de artérias nativas, sem 

intervenção prévia, com 28 mm ou menos de extensão, em vasos com diâmetro de 2.5 

a 3.75 mm. 

 

Uso “off-label” 

 Inclui todas outras situações de implante de DES, não existindo um consenso entre as 

diferentes indicações. A maioria dos autores concorda que se trata de indicação off-

label tratamento de: 

 - reestenoses,  

 - lesão no enxerto de ponte (safena ou arterial),  
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 - lesões > 30-35 mm, necessidade de sobreposição de stents 

 - diâmetro do vaso <2.5 ou > 3.75 mm,  

 - lesão no tronco da artéria coronária esquerda não protegido, 

 - bifurcação, 

 - lesões com oclusão total da coronária. 

É importante frisar que infarto agudo do miocárdio e diabete melito não foram 

incluídos nesta classificação. 

 

As informações referentes ao uso off-label dos DES provém de estudos observacionais e 

registros e, embora sejam consistentes, podem apresentar vieses não controlados. Ensaios 

clínicos randomizados de pequeno porte e estudos observacionais mostraram melhora 

angiográfica em alguns destes subgrupos off-label, como lesões complexas 

(SCANDSTENT), lesões longas, reestenose intra-stent e oclusões totais. Por outro lado, 

outros não confirmaram os achados positivos em lesões com vasos fora do tamanho, 

sobreposição de stents no mesmo segmento arterial e em pontes de safena. Os resultados 

destes estudos sobre uso off-label estão detalhados abaixo.  

 

Outcomes and Complications Associated with Off-Label and Untested Use of Drug-

Eluting Stents. Beohar N, Davidson CJ, Kip KE, Goodreau L, Vlachos HA, Meyers SN et 

al. JAMA 2007; 297:1992-2000. 

 Estudo observacional, prospectivo, multicêntrico que comparou indicações-padrão 

(artérias nativas, lesão “de novo”, com diâmetro e comprimento dentro dos padrões 

recomendados pelos FDA em pacientes estáveis) comparadas com indicações off- 

label (reestenose, lesão em enxertos, lesões longas e em vasos com diâmetros fora das 

recomendações padronizadas) e com as indicações não-testadas no momento do 

implante (ou seja, lesões de tronco da coronária esquerda, lesão ostial, lesões em 

bifurcações ou oclusões totais) [28]. 

 Desfecho primário de efetividade: incidência de revascularização do vaso-alvo, 

incluindo angioplastia ou cirurgia. 
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 Desfecho primário de segurança: composto de morte, infarto do miocárdio ou 

trombose intra-stent nos períodos hospitalar, até 30 dias e em um ano de seguimento. 

 Dos 5541 pacientes incluídos, 2588 (47%) receberam os stents farmacológicos em 

indicações off-label ou não-testadas e os demais 2953 pacientes (53%) preenchiam 

critérios de indicação padronizada. 

 No período intra-hospitalar, os desfechos combinados de morte, infarto do miocárdio 

e trombose intra-stent ocorreram em taxa duas vezes maior entre os pacientes 

submetidos ao implante de stent farmacológico coronariano com indicações off-label 

ou não-testada, quando comparado àqueles que se submeteram ao mesmo tratamento 

sob indicação on-label. 

 Até 30 dias, as diferenças foram ainda maiores com relação ao desfecho combinado 

de morte, infarto do miocárdio e trombose, indicando risco estatisticamente maior 

destes eventos entre os pacientes com indicações off-label ou não-testada em relação 

às indicações on-label. As diferenças neste período de até 30 dias, ocorreram tanto 

quanto aos desfechos combinados quanto a cada um deles considerado isoladamente. 

 Os autores consideram que, ainda que haja risco maior de desfechos graves entre as 

indicações off label e não-testadas no curto prazo (até 30 dias) e de maior mortalidade 

em um ano, em relação às indicações padrão, a ocorrência absoluta destes eventos foi 

baixa após o implante de stents farmacológicos em vários centros dos Estados 

Unidos.  

 

Clinical Outcomes and Stent Thrombosis Following Off-Label Use of Drug-Eluting 

Stents.Win HK, Caldera AE, Maresh K, Lopez J, Rihal CS, Parikh MA et al. JAMA 2007; 

297:2001-2009. 

 Comparação entre dois grupos de pacientes que receberam DES de uso on-label e off-

label, em relação à ocorrência de morte, infarto do miocárdio e necessidade de 

revascularização do vaso-alvo no período hospitalar e após um ano [29]. 

 Todos os episódios confirmados de trombose precoce, na fase hospitalar, ocorreram 

nos pacientes com indicação off label.  
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 O desfecho composto de mortalidade, infarto do miocárdio e necessidade de outra 

revascularização até um ano após o implante dos stents farmacológicos ocorreu em 

309 pacientes do grupo off label (17,5%) e em 131 pacientes do grupo on label 

(8,9%), sendo esta diferença estatisticamente significante. Quanto à mortalidade 

isoladamente, não houve diferença significativa entre os dois grupos em um ano.  

 A incidência de trombose também foi maior em um ano no grupo off label em relação 

àquele on label (1,6% versus 0,9%, P < 0,001). 

 Entre as indicações consideradas off label, o comprimento da lesão maior que 36 mm, 

uma FE <25% e lesões em enxertos implantados durante cirurgias de 

revascularização miocárdica mostraram ser preditores independentes de mortalidade, 

infarto e necessidade de nova revascularização, em um ano após o implante do DES 

sob estas indicações. 

Desfechos 

Seguimento em 1 ano 

Off-Label 

N = 1770 

On-Label   

N = 1474 

OR (95% IC)* P 

Morte, IAM , revascularização 309 (17.5) 131 (8.9) 2.16 (1.74 - 2.67) <.001 

Morte 54 (3.1) 31 (2.1)  1.36 (0.85 - 2.17) 0.10 

 IAM 194 (11) 78  (5.3) 2.20 (1.68 - 2.89) <.001 

 Trombose Intra-Stent * 29 (1.6) 13  (0.9) 2.29 (1.02 - 5.16) 0.05 

* ajustado para peso, sexo, idade, insuficiência cardíaca e renal, diabetes e síndrome coronariana aguda. 

 

Limitações: assim como o estudo publicado por Beohar e col [29], trata-se de um 

estudo observacional. Os resultados não foram comparados com um grupo-controle em 

que se utilizassem os stents não-farmacológicos em situações anatômicas e clínicas 

semelhantes. Outra limitação foi o tempo de seguimento de 1 ano. Outros estudos 

mostraram taxas de tromboses intra-stent significativa menores após 1 ano de 

seguimento. 

 

A Comparison of Bare-metal and Drug-Eluting Stents for Off-Label Indications. 

Marroquin OC, Selzer F, Mulukutla SR, Williams DO, Vlachos HA et al. N Engl J Med, 

2008;358:342-352. 
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Esta coorte (NHLBI Registry) publicada em janeiro de 2008 no NEJM teve como objetivo 

principal comparar a segurança e a eficácia do uso dos DES aos stents convencionais nas 

indicações “off-label” [31]. O recrutamento ocorreu em intervalos de tempo pré-

determinados entre 1997 a 2007. Os dados avaliados neste estudo foram características 

demográficas e clínicas, mortalidade, infarto agudo miocárdio, necessidade de 

revascularização miocárdica durante hospitalização e em seguimento de 18 meses. A 

população total do estudo foi de 6551 pacientes. O uso dos stents em cada paciente foi 

classificado como padrão ou off-label.  

 

 2110 dos 3858 (54,7%) pacientes que receberam stent convencional foram off-label.  

  1312 dos 2693 (48,7%) pacientes que receberam DES foram tratados off-label. 

 Pacientes tratados com DES tinham lesões mais longas (19.6 mm vs 13.6 mm), uma 

maior proporção de lesões do tipo C (37,1% vs. 22,5%, P < 0.001). 

 1 ano após a intervenção 71,7% dos pacientes do grupo tratado com DES  vs 5,9% 

dos pacientes do grupo com stent convencional permaneciam com uso terapia anti-

plaquetária dupla. 

Em todos pacientes (independentemente de uso de DES ou stent convencional): 

 Mortalidade em 1 ano: 2,7% (grupo on-label)  vs. 5,3% (grupo off-label), P <0,001. 

 IAM em 1 ano: 3,8% (grupo on-label)  vs. 5,3% (grupo off-label), P = 0,002. 

 Morte ou IAM: 5,2% (grupo on-label) vs. 10% (grupo off-label), P < 0,001 

 

Apenas entre os pacientes do grupo off-label: 

 Mortalidade em 1 ano: 3,7% (DES)  vs. 6,4% (stent convencional), P <0,001. 

 IAM em 1 ano: 4,4% (DES)  vs. 5,6% (stent convencional), P = 0,06. 

 Morte ou IAM: 7,5% (DES) vs. 11,6% (stent convencional), P < 0,001 

 

 Necessidade de revascularização do vaso-alvo: Grupo on-label  13,4% nos 

pacientes que foram tratados com stent convencional vs 7,7% nos pacientes que 

foram tratados com DES, P <0.001. Grupo off-label  17,5% nos pacientes que 
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foram tratados com stent convencional vs 12,7% nos pacientes que foram tratados 

com DES,  P <0.001. 

 Após ajuste para idade, sexo, fármacos que fazia no momento da alta hospitalar, 

circunstâncias do procedimento (emergência, urgência ou eletivo), história previa de 

revascularização, insuficiência renal crônica, diabetes e número de vasos envolvidos, 

o uso de DES off-label resultou em uma incidência menor de IAM em 1 ano (OR, 

0.71; 95% IC 0,50 ao 1,00). Porém, não houve diferença estatisticamente significante 

na mortalidade ou no desfecho composto mortalidade e IAM. 

 Conclusão: Esta coorte demonstrou que indicações off-label se associam em geral 

com piores desfechos quando comparadas com indicações on-label; entretanto, entre 

os pacientes com indicação off-label, aqueles que recebem DES apresentam 

desfechos clínicos melhores do que aqueles que recebem stents convencionais. 

 

 “Off-Label” Stent Therapy 2-Year Comparison of Drug-Eluting Versus Bare-Metal 

Stents. Applegate RJ, Sacrinty MT, Kutcher MA, Santos RM, Gandhi SK, Baki TT, Little 

WC. J Am Coll Cardiol 2008;51:,607-14. [31] 

 Grupo stent convencional: 1.135 pacientes  

 Grupo DES: 1242 pacientes 

 Tempo de seguimento de 2 anos. 

 530 pacientes (22%) preencheram os critérios para uso on-label de stents (281 grupo 

stents metálicos e 249 grupo stents eluídos em drogas). 

 1847 (78%) pacientes formaram o grupo que fez uso off-label para uso de stents (854 

stents metálicos e 993 stents eluídos em drogas). 

 Revascularização órgão-alvo  foi significativamente menor no grupo DES 

comparado com stent convencional (OR 0,62; IC 95% 0,48 a 0,80). 

 Mortalidade   Menor mortalidade no grupo DES (OR 0,62; IC 95% 0,48 a 0,80). 

 Mortalidade ou IAM não-fatal  Menor taxas no grupo DES (OR 0,77; IC 95% 0,62 

a 0,95). 

 Não houve trombose intra-stent durante o período de follow-up (2 anos) para o grupo 

“on-label”.  
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 Trombose Intra-Stent grupo “off-label”  semelhante incidência, com 16 tromboses 

intra-stent para stent convencional e 17 para DES (OR 0,91; IC 95% IC 0,46-1,80, p 

=0,93). 

 Trombose muito-tardia (> 1 ano) ocorreu apenas nos pacientes do grupo “off-label”  

com DES (0,8%) sendo que apenas 3 dos 8 pacientes estavam usando clopidogrel. 

 

 

The Stenting Coronary Arteries in Non-stress/benestent Disease (SCANDSTENT) Trial 

Kelbæk H, Thuesen L,  Helqvist S, Kløvgaard L, Jørgensen E, Aljabbari E, Kari Saunamäki, 

Krusell LR, Jensen G, Bøtker HE, Lassen JF, Andersen HR, Per Thayssen, Galløe PA, Weert 

A and SCANDSTENT Investigators. J  Am Coll Cardiol 2006; 47: 449-455.  

Sirolimus versus bare metal stent implantation in patients with total coronary 

occlusions: subgroup analysis of the Stenting Coronary Arteries in Non-

Stress/Benestent Disease (SCANDSTENT) trial. Kelbaek H, Helqvist S, Thuesen L, 

Kløvgaard L, Jørgensen E, Saunamäki K, Krusell LR, Bøtker HE, Engstrøm T, Jensen GV; 

SCANDSTENT investigators. Am Heart J. 2006;;152(5):882-6. 

Comparison of sirolimus-eluting and bare metal stents in coronary bifurcation lesions: 

subgroup analysis of the Stenting Coronary Arteries in Non-Stress/Benestent Disease 

Trial (SCANDSTENT). Thuesen L, Kelbaek H, Kløvgaard L, Helqvist S, Jørgensen E, 

Aljabbari S, Krusell LR, Jensen GV, Bøtker HE, Saunamäki K, Lassen JF, van Weert A; 

SCANDSTENT Investigators. Am Heart J. 2006;;152(6):1140-5. 

 

 Ensaio Clínico Randomizado não-cegado que avaliou o uso de stents eluídos em 

drogas (Sirolimus) em pacientes com lesões coronarianas complexas sintomáticas    

(oclusão total , bifurcações, lesão ostial e anguladas). 

  322 pacientes foram incluídos no estudo. 

 Desfecho Primário: Desfecho angiográfico diferença no diâmetro luminal mínimo 

da lesão alvo no seguimento angiográfico (6 meses após o implante do stent). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17070149?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17070149?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17070149?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Thuesen%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kelbaek%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Kl%C3%B8vgaard%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Helqvist%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22J%C3%B8rgensen%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Aljabbari%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Krusell%20LR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Jensen%20GV%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22B%C3%B8tker%20HE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Saunam%C3%A4ki%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lassen%20JF%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22van%20Weert%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22SCANDSTENT%20Investigators%22%5BCorporate%20Author%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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 Desfechos Secundários Avaliados: Angiográficos  perda luminal tardia e taxa de 

reestenose. Clínico  número de eventos cardíacos maiores combinados (morte 

cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e revascularização em vaso e lesão alvo). 

 

Resultados Após 6 meses Follow-up ( controle angiográfico) 

Grau Estenose (%)  DES BMS P 

Antes Procedimento 75.9 77.4 0.53 

Depois Procedimento 15.1 14.0 0.19 

Após 6 meses 19.3 43.8 < 0.001 

 

Resultados Após 7 meses Follow-up do Número Eventos Cardíacos Maiores (%) 

 DES 

N = 162 

BMS 

N =157 

P 

Morte 0.6 0.6 1.0 

IAM 1.2 3.1 0.28 

Revascularização 2.5 29.3 < 0.001 

Trombose Intra- Stent 0.6 3.1 0.12 

 

 Outros dois estudos foram publicados no mesmo ano na análise de subgrupo de 

pacientes do SCANDSTENT que tinham oclusão total do vaso [45] e lesão em 

bifurcações [46]. 

 Análise dos pacientes com oclusão total da coronária com mais de 15 mm de 

comprimento 127 pacientes foram  randomizados para receberem DES ( Sirolimus) 

ou BMS após a recanalização ter sido bem sucedida. Cerca de 20 % dos pacientes 

tinha Diabetes. Resultados após 6 meses mostraram que o stent com sirolimus maior 

diâmetro final e menor taxa de reestenose (0% vs 38% ) e revascularização (5% vs 
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35%) que o convencional. 

 

MACE: Eventos Cardíacos Maiores / TVR: Revascularização Vaso Alvo / MI: Infarto Miocárdio 

 Figura 2 – Resultado análise subgrupo pacientes do SCANDSTENT com lesão em 

bifurcações [46]. 

 

O estudo SCANDSTENT [44]  mostrou  que a implantação do Sirolimus ( stent eluído em 

droga) em lesões coronariadas complexas (classificadas como  “off-label”)  resultou em uma 

melhora angiográfica e  menor taxa de revascularização em vaso e lesão alvo. Não houve 

diferença na taxa de trombose intra-stent. No entanto, o tempo de seguimento para avaliar 

este desfecho foi curto (6 a 7 meses). 

 

A Randomized Comparison of Paclitaxel-Eluting Stents Versus Bare-Metal Stents for 

Treatment of Unprotected Left Main Coronary Artery Stenosis. Erglis A, Narbute I, 

Kumsars I, Jegere S, Mintale I, Zakke I, Strazdins U, Saltups A. J Am Coll Cardiol 2007; 50: 

491-7.  

 População alvo: lesão no tronco da artéria coronária esquerda não protegido. 

 Ultra-som intravascular foi usado para guiar a implantação do stent após pré-

tratamento com “cutting balloon”. 

 103 pacientes foram randomizados para receber um stent convencional , n = 50 ou um 

stent eluído em droga (paclitaxel)  n = 53 . 

 Resultados: reestenose binária foi encontrada em 11 (22%) pacientes com bare-metal 

stent e em 3 (6%) Paclitaxel-Eluting stents (p = 0,021). No mês 6, a taxa de sobrevida 
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livre de eventos cardíacos maiores foi de 70 % BMS vs 87% nos pacientes com PES 

(p = 0,036). Não houve diferença estatisticamente significativa nos desfechos morte e 

IAM, 8 pacientes com BMS versus 1 paciente com DES foram revascularizados com 

nova angioplastia ( p = 0,014). 

 

Sirolimus-eluting vs uncoated stents for prevention of restenosis in small coronary 

arteries: a randomized trial. Ardissino D, Cavallini C, Bramucci E, Indolfi C, Marzocchi 

A, Manari A, Angeloni G, Carosio G, Bonizzoni E, Colusso S, Repetto M, Merlini PA; SES-

SMART Investigators. JAMA. 2004 Dec 8;292(22):2727-34. 

 Angioplastia de artérias coronárias pequenas é associado a maior taxa de reestenose. 

 População: pacientes com cardiopatia isquêmica que realizaram angioplastia com 

colocação de stents em lesões localizadas em segmentos menores com vasos de 

diâmetro máximo de 2.75 mm. 

  ECR multicêntrico realizado em 20 centros Italianos. N = 257 pacientes, grupo 

sirolimus ( n = 129) vs stent não farmacológico (n = 128). 

 Resultados: diâmetro médio dos vasos tratados foi de 2,2 mm. Depois de 8 meses de 

segmento a taxa de reestenose foi de 53,1% (60/113) no grupo de pacientes que 

receberam stent não farmacológico e 9,8% (12/123) nos pacientes que receberam 

“sirolimus-eluting stent” (RR 0,18, IC 0,10-0,32; p < 0,001). Eventos cardíacos 

maiores foram menores no subgrupo de pacientes que recebeu o stent farmacológico, 

mas esta diferença ocorreu devido à redução da taxa de revascularização e não houve 

diferença estatisticamente significativa na taxa de mortalidade global ou IAM. 

 

Observações dos revisores: tempo de seguimento pequeno para avaliar o desfecho de 

trombose intra-stent. O subgrupo de pacientes que recebeu o stent convencional tinha 39 

pacientes com diabetes versus 25 pacientes do grupo do stent eluído em droga. Esta 

diferença na randomização pode ter contribuído para um viés de seleção, com  p = 0,06.   

 

Sirolimus-eluting stent or paclitaxel-eluting stent vs balloon angioplasty for 

prevention of recurrences in patients with coronary in-stent restenosis: a 

randomized controlled trial. Kastrati A, Mehilli J, von Beckerath N, Dibra A, 
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Hausleiter J, Pache J, Schühlen H, Schmitt C, Dirschinger J, Schömig A; ISAR-DESIRE 

Study Investigators. JAMA. 2005 Jan 12;293(2):165-71. 

 Ensaio clínico Randomizado aberto que avaliou 300 pacientes com reestenose 

intra-stent. 

 Cada subgrupo recebeu paclitaxel (n = 100) ou sirolimus (n= 100) ou somente 

angioplastia com balão (n = 100). Todos os pacientes receberam 600 mg de 

clopidogrel antes de realizarem a angioplastia. 

 O desfecho primário foi a taxa de reestenose angiográfica intra-stent ( > 50% 

estenose)  após 6 meses. 

 Resultados principais são mostrados na figura abaixo:  

 

Figura 3 – Incidência de reestenose angiográfica [49] 

 

 A incidência de reestenose foi de 44,6% (41/92) no grupo da angioplastia com 

balão, 14,3% (13/91)
 
no grupo stent com sirolimus e 21,7% (20/92) no grupo 

stent com  paclitaxel.  

 

Drug-eluting stents vs bare metal stents for the treatment of large coronary vessels. 
Quizhpe AR, Feres F, de Ribamar Costa J Jr, et al. Am Heart J. 2007;154(2):373-8. 

 

 Estudo observacional que comparou duas coortes de pacientes com vasos grandes 

(>3.5 mm) com uso de DES (Cypher and Taxus) ou stent convencional. 

 Total de 500 pacientes com acompanhamento de um ano para ocorrência de 

desfechos clinicos.  
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 Após 1 ano de seguimento, 95,2% dos pacientes no DES e 91,2% daqueles que 

receberam stent convencional estavam livres de eventos (P = 0,2). 

 Os autores concluíram que em vasos de referência maior de 3.0 mm não parece existir 

diferença na evolução clinica entre os dois tipos de stents. Achados estes apontados 

em outros estudos observacionais. 

 

5.3. SUBGRUPOS ESPECÍFICOS 

 

5.3.1 DIABETES MELLITUS 

Diabetes mellitus é uma condição clínica associada com risco aumentado de eventos 

cardiovasculares e em pacientes submetidos a intervenções coronarianas percutâneas a uma 

maior incidência de reestenose e trombose, tanto do ponto de vista de stent convencional 

quanto do DES. Embora descrito como grupo alvo ideal para uso de DES, análises de alguns 

registros sugeriram que pacientes diabéticos que receberam stent recoberto apresentavam 

uma incidência superior de morte e IAM do que aqueles tratados com stent convencional. Por 

estes motivos torna-se relevante uma análise específica do uso dos DES em indivíduos com 

diabetes. 

 

Boyden TF, Nallamothu BK, Moscucci M, et al. Meta-analysis of randomized trials of 

drug-eluting stents versus bare metal stents in patients with diabetes mellitus. Am J 

Cardiol. 2007 May 15;99(10):1399-402. [8] 

Nesta meta-análise que incluiu estudos que envolveram pacientes com diabetes ou que foram 

exclusivamente delineados para este grupo, mostrou que o uso de DES esteve relacionado 

com redução da reestenose intra-stent (7 ensaios, RR 0,14; IC 95% 0,10 a 0,22; p <0,001) e 

revascularização de lesão alvo (8 estudos; RR 0,34; IC 95% 0,26 a 0,45; p <0.001).  

 

Outcomes associated with drug-eluting and bare-metal stents: a collaborative network 

meta-analysis. Christoph Stettler et al. Lancet 2007 setembro vol 370:937-948. 

Nesta meta-análise, descrita acima, analisou-se subgrupo de pacientes com diabetes (n = 

3762) [6]. Como esperado, demonstrou-se que pacientes diabéticos apresentam risco maior 

de morte, IAM e revascularização no seguimento em comparação com indivíduos sem 
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diabetes. Na comparação entre diferentes tipos de stents, não houve interação entre diabetes e 

a ocorrência de eventos clínicos relevantes (morte e IAM). 

 

Figura 4. Resultado da metanálise de Stettler et al [6], estratificada pela presença de diabetes. 

 

Comentário: Estes dados combinados apontam para uma ausência de interação entre DM e 

efeito dos DES, sendo o mesmo benefício relativo que o observado em não diabéticos: sem 

diferença em morte, IAM, mas com redução reestenose. Como este grupo apresenta uma 

maior incidência de reestenose, em termos absolutos apresentam maior benefício com os 

DES. 

 

5.3.2 INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 

Indivíduos com infarto agudo do miocárdio com supra-desnível de ST foram na sua maioria 

também excluídos dos primeiros ensaios clínicos que avaliaram os DES. Deve ser 
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considerada condição clínica peculiar, onde os riscos dos procedimentos e complicações 

relacionados não são os mesmos que aqueles em condições estáveis.  

Laarman GJ, Suttorp MJ, Dirksen MT, et al. Paclitaxel-eluting versus uncoated stents in 

primary percutaneous coronary intervention. N Engl J Med 2006;355(11):1105-13. 

Neste ensaio clínico, 619 pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra-desnível de 

ST foram randomizados para DES com paclitaxel ou stent convencional [37]. Observou-se 

tendência para menos eventos adversos graves no grupo que recebeu DES (8,8% vs. 12,8%; 

risco relativo ajustado - 0,63; IC 95%, 0,37 a 1,07; P=0,09), sem diferença na taxa de morte 

cardíaca ou infarto do miocárdio recorrente (5,5% vs. 7,2%, P=0,40), revascularização de 

lesão alvo (5,3% vs. 7,8%, P=0,23) e trombose de stent em um ano (1,0%). Neste estudo não 

houve controle angiográfico definido por protocolo. 

Spaulding C, Henry P, Teiger E, et al. TYPHOON Investigators. Sirolimus-eluting versus 

uncoated stents in acute myocardial infarction. N Engl J Med. 2006;355(11):1093-104.  

Ensaio clínico randomizados multicêntrico para avaliar DES com sirolimus versos não 

recoberto em angioplastia primária, com inclusão de 715 pacientes [38]. Desfecho primário: 

Falha na revascularização do vaso alvo em 1 ano, incluído morte cardíaca, IAM recorrente ou 

revascularização de vaso alvo. Resultado: O desfecho primário foi inferior no grupo do DES 

(7,3% vs. 14,3%, P=0,004), sendo atribuída exclusivamente à redução de revascularização de 

vaso alvo (5,6% e 13,4%, P<0,001). Não houve diferença entre mortalidade entre os dois 

grupos, (2,3% vs. 2,2%, P=1.00), reinfarto (1,1% vs. 1,4%; P=1,00) ou trombose de stent 

(3,4% e 3,6%; P=1,00).  

Comentário: Em um universo de 2019 pacientes identificados, menos que 1/3 foi arrolado. 

Os autores mencionam que o principal critério de exclusão foi uso de fibrinolítico, embora o 

número exato de pacientes excluídos por este motivo não seja descrito.  
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Díaz de la Llera LS, Ballesteros S, Nevado J, ET al. Sirolimus-eluting stents compared 

with standard stents in the treatment of patients with primary angioplasty. Am Heart J. 

2007;154(1):164.e1-6. 

Ensaio clínico randomizado em 120 pacientes para comparar DES com sirolimus e stents não 

recobertos em pacientes submetidos a angioplastia primária [39]. O desfecho combinado 

primário foi morte por causa cardíaca, infarto recorrente ou revascularização em lesão alvo 

em 365 dias. Resultados mostraram desfecho primário em 6,7% no DES e 11% no grupo do 

stent recoberto (risco relativo 1,75; IC 95% de 0,47-6,57, P = 0,40). Não foi observada 

diferença entre taxa de morte (5% versus 3,6%; P = 0,74), re-infarto (1,7% versus 1,8%; P = 

0,94), ou trombose de stent (3,4% versus 1,8%; P = 0,62) entre os grupos.  

Comentários: Em relação ao uso de DES no manejo agudo do infarto os dados não são 

consistentes. Os estudos apontam para um benefício menor ou inexistente em relação aos 

desfechos morte, IAM, reinfarto e mesmo revascularização em vaso alvo. Os estudos 

positivos foram aqueles com controle angiográfico. No estudo de Laarman et al, onde os 

resultados não foram significativos para revascularização em vaso alvo, não houve controle 

angiográfico em todos pacientes. Além disso, foram excluídos indivíduos mais graves, com 

sinais de choque cardiogênico, trombos e lesões complexas coronarianas. Desta forma, os 

resultados podem não ser extrapoláveis para o universo irrestrito de pacientes com IAM com 

supra de ST.  

5.3.3 LESÕES EM PONTES DE SAFENA 

 

Intervenções percutâneas em lesões em pontes de safena apresentam risco maior de 

complicações, trombose e reestenose. Taxas de reestenose podem alcançar 50% em 6 meses. 

Este tipo de lesão foi inicialmente excluído na maioria dos ensaios clínicos descritos acima, 

sendo considerada indicação off-label. Além disso, os DES disponíveis apresentam tamanho 

máximo de 3,5mm, enquanto muitas pontes apresentam maior calibre. Para esta condição 

clínica, pequenos ensaios clínicos randomizados testaram os efeitos dos DES.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22D%C3%ADaz%20de%20la%20Llera%20LS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ballesteros%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nevado%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20Heart%20J.');


 32 

William W. Chu MD, PhD, Seung-Woon Rha MD, PhD, Pramod K. Kuchulakanti , et al. 

Efficacy of Sirolimus-Eluting Stents Compared With Bare Metal Stents for Saphenous 

Vein Graft Intervention. Am J Cardiol 2006;97:34-37.  

Estudo observacional onde 2 grupos de pacientes submetidos à intervenção em pontes de 

veia safena com DES (50) e stent convencional (64) foram comparados em relação aos 

desfechos hospitalares [40]. No seguimento de 1 ano, a taxa de eventos clínicos foi 

semelhante entre pacientes que receberam DES e stent convencional.  

Vermeersch P, Agostoni P, Verheye S, et al. Randomized double-blind comparison of 

sirolimus-eluting stent versus bare-metal stent implantation in diseased saphenous vein 

grafts: six-month angiographic, intravascular ultrasound, and clinical follow-up of the 

RRISC Trial. J Am Coll Cardiol. 2006;48(12):2423-31. 

 

Neste ensaio clínico, com 75 pacientes e 96 lesões tratadas, o uso de DES reduziu a 

reestenose em 63% (11,3% vs. 30,6%; p = 0,024) em um período de 6 meses de 

acompanhamento angiográfico [41]. Revascularização de vaso alvo foi significativamente 

reduzida pelo uso de DES (5,3% vs. 21,6%; RR de 0,24; p = 0,047). Morte e IAM não foram 

estatisticamente diferentes entre os grupos.  

 

Increased late mortality after sirolimus-eluting stents versus bare-metal stents in 

diseased saphenous vein grafts: results from the randomized DELAYED RRISC Trial. 

J Am Coll Cardiol. 2007;50(3):261-7. 

Neste estudo é relatado o acompanhamento “tardio” do RRISC trial [41]. Em 

acompanhamento médio de 32 meses, ocorreram 11 mortes com DES (29% [IC 95% de 17% 

a 45%]) versus nenhuma morte após uso de stent convencional (0% [IC 95% de 0% a 9%]) 

[42].  A taxa de infarto agudo do miocárdio e revascularização de vaso alvo não foram 

diferentes: 18% e 34% após DES, respectivamente, versus 5% e 38% após stent 

convencional, respectivamente (p = 0,15  e p = 0,74). 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Verheye%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlusDrugs1
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Comentário: Trata-se de uma indicação off-label, com menor número de indivíduos 

estudados até o momento. Os resultados muito desfavoráveis do acompanhamento tardio do 

estudo RRISC precisam ser esclarecidos antes da liberação para esta indicação clínica. 

 

 

5.4. CUSTO E CUSTO-EFETIVIDADE DOS STENTS RECOBERTOS 

 Os stents recobertos com drogas apresentam um custo muito maior que os stents 

convencionais, mas com variações importantes entre diferentes países. No Brasil, os DES 

têm um custo mais elevado que os convencionais, sendo vendidos no mercado a valores que 

oscilavam de R$10.500 a R$15.000 e R$1.000 a R$2.500, respectivamente nos anos de 2003-

2005, e atualmente a valores inferiores de R$10.000. Dados internacionais demonstram que o 

preço médio de reembolso do stent Cypher (stent com rapamicina da Cordis, J&J) equivaleria 

a valores menores em Reais. Na França, em 2006, o preço do stent Cypher era de € 2.110, na 

Itália de € 1.678 e no Canadá de Can$2.600, o que representaria após conversão monetária  

valores de R$ 6.295 a R$ 7.916, incluindo todos impostos locais [32]. Dados do Reino Unido 

demonstram que dentro do país existe muita diferença entre os stents e contratos realizados, 

mas os valores oscilam entre £ 537 para o stent Taxus e £659 para o stent Cypher, 

comparativamente a  £278 para o stent convencional (diferença média £600).  

 Estas distorções geográficas em relação ao preço de mercado de cada stent terão 

grande impacto nas relações de custo-efetividade em diferentes países. Desta forma, a 

adequação entre o custo e o benefício, entendida com relação de custo-efetividade, dos stents 

recobertos varia muito de acordo com o país ou sistema de saúde avaliado. Análises 

econômicas nos Estados Unidos demonstram que o uso de stents recobertos com rapamicina 

resulta numa relação de custo-efetividade adicional de aproximadamente U$1.650 por evento 

cardíaco evitado em um ano e US$27.500 por anos de vida ajustados para qualidade 

(QALYs), valores considerados aceitáveis para aquele país [33]. Entretanto, estudos de 

custo-efetividade em outros países encontraram valores muito dispares, variando de 

Can$58.721/QALYs no Canadá a €73.282/QALYs na Suíça, interpretados como muito 

desfavoráveis  [34,35].  
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 Estudos conduzidos com dados do Brasil (2005) demonstram que sob a perspectiva 

não-pública, a diferença de custo no primeiro ano entre procedimentos com stent recoberto e 

convencional seria de R$3.816,00, com relação de custo-efetividade incremental de 

R$27.403,00 por evento cardíaco evitado em um ano [36]. A relação de custo-efetividade fica 

mais favorável quando o risco de reestenose esperado é maior (paciente diabéticos e vasos 

pequenos) e especialmente quando a diferença entre os custos dos stents é reduzida. Para 

sistema não-público, se o preço dos stents recobertos fosse inferior a R$6.600,00, a relação de 

custo-efetividade seria muito boa, com dominância em relação ao stent convencional em 

alguns subgrupos (Figura 3). 

  

 

Figura 3. Analise de custo-efetividade dos stents recobertos. A esquerda – diferença em 1 

ano do stent convencional versos recoberto. A direita – analise sensibilidade com mudança 

do parâmetro do custo do stent recoberto [36]. 
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6. SUMÁRIO DAS EVIDÊNCIAS e  INTERPRETAÇÃO  

 

MORTALIDADE TOTAL E CARDIOVASCULAR 

 

 O uso de stents eluídos com drogas (sirolimus, paclitaxel e zotarolimus) não implica 

benefício ou malefício sobre mortalidade total ou cardiovascular em comparação com 

uso de stents convencionais (não recobertos).  

 

Nível de evidência: 1A 

 

OBS: Apesar dos resultados preliminares preocupantes apresentados no Congresso Europeu de Cardiologia em 

2006, e que posteriormente foram reforçados por uma meta-análise (16) e um estudo observacional sueco (25), 

existem evidências científicas sólidas e consistentes na literatura científica contemporânea sobre a segurança do 

uso DES em relação ao risco de morte. Inúmeras meta-análises posteriores, com metodologias refinadas, bem 

como outros estudos observacionais, incluindo re-análise do estudo sueco, atestam inexistência de risco sobre 

mortalidade com uso de DES.  

 

 

 

DESFECHOS CLINICOS COMBINADOS (MORTE OU IAM) 

 

 Embora uma meta-análise sugira que o uso do DES recoberto com sirolimus reduza 

taxas de IAM [6], a maioria dos estudos é consistente em demonstrar efeito neutro dos 

DES sobre o desfecho clínico combinado de morte e IAM, em comparação ao uso de 

stents convencionais. 

  

Nível de evidência: 1A 
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REVASCULARIZAÇÃO EM VASO ALVO 

 

 A ocorrência de eventos cardíacos maiores combinados, que incluem 

revascularização em vaso e lesão alvo, foi sistematicamente menor no grupo que 

recebeu DES (3 tipos de stents) em comparação com stents convencionais. A redução 

relativa variou de 54% a 66% nos 3 primeiros anos. O efeito foi mais consistente com 

stent eluído com sirolimus e zotarolimus em todos os períodos avaliados e perdeu 

significância após 3 anos no grupo que recebeu stent com paclitaxel.  

 

Nível de evidência: A 

 

 

USO “OFF LABEL” 

 

 O uso de qualquer tipo de stents em situações off-label está relacionado com maior 

incidência de trombose intra-stent precoce e tardia, morte e IAM, quando comparado 

ao uso em cenário padrão conforme indicações da bula (on label). Entretanto, entre as 

indicações off-label – lesões complexas, reestenose intra-stent, oclusões totais, 

bifurcações -, ensaios clínicos randomizados de pequeno porte sugerem que o uso de 

DES apresente os mesmos resultados que situações on label quando comparado ao 

uso de stents convencionais.  

 

OBS: O potencial benefício do uso de DES em situação off-label deve ser encarado com cautela, considerando 

as limitações dos dados analisados. 

 

Nível de evidência: B 

 

SITUAÇÕES CLÍNICAS ESPECÍFICAS 

 

 No manejo de lesões de infarto agudo do miocárdio (angioplastia primária), um 

ensaio clínico de moderado porte não demonstrou redução de revascularização de 

vaso alvo, sem efeitos sobre morte ou IAM com uso de stent recoberto com 
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rapamicina. Estudos adicionais são necessários para ratificar o uso dos DES nesta 

condição clínica. 

 

 O uso de DES em enxertos de pontes não está definido quanto a sua segurança e 

efetividade, em comparação com stents convencionais. Estudos adicionais são 

necessários para ratificar o uso dos DES nesta condição clínica. 

                                                 

Nível de evidência: B 

 
 

CUSTOS E RELAÇÃO DE CUSTO EFETIVIDADE 

 

 O custo dos stents recobertos é maior que 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 

apontam que se a diferença de valores não fosse superior a 2-3 vezes o preço do stent 

convencional, os stents recobertos teriam relação de custo-efetividade aceitável.  

 

 

Nível de evidência: B 
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7. SÍNTESE DAS RECOMENDAÇÕES 

  

1. O uso de stents eluídos com drogas (sirolimus, paclitaxel e zotarolimus), em 

cenário padrão conforme indicações da bula (on label), não implica benefício ou 

malefício sobre a mortalidade total ou cardiovascular em comparação com uso de 

stents convencionais (não recobertos).  

                                              (Recomendação de Grau A) 

 

2. O uso de stents eluídos com drogas esta indicado para manejo de doença arterial 

coronariana e esta relacionado a menor incidência de revascularização em vaso e 

lesão alvo em comparação com stents convencionais. (NNT = 8 a 10 em ensaios 

clínicos e NNT=20 a 24 em estudos observacionais). 

                                               (Recomendação de Grau A) 

 

3. O uso de stents eluídos com drogas em situações off label está associado com 

maior incidência de eventos e reestenose, independente do tipo de stents. Algumas 

situações off label – lesões complexas, reestenose, oclusões totais, bifurcações - 

foram testadas em ensaios clínicos de pequeno porte e com desfecho angiográfico 

e/ou estudos observacionais que sugerem semelhante benefício para os stents 

recobertos e convencionais.       

                                              (Recomendação de Grau B) 

 

 

4. Os stents eluídos com drogas em algumas situações off-label não foram testados 

em ECR ou os resultados não são favoráveis, tais como fase aguda de infarto do 

miocárdio, sobreposição de stents, lesões de enxerto de ponte, vasos fora do padrão 

(>3.5mm) e tronco de coronária esquerda. Nestes casos, a escolha dependerá de 

análise individual de cada caso levando em consideração as condições clínicas do 

paciente, pois os dados quanto a segurança e eficácia sugerem cautela no seu 

emprego.                                             

                                             (Recomendação de Grau C) 
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Observação: o uso de stents eluídos com drogas está relacionado com aumento na incidência 

de trombose tardia, sendo indicado uso prolongado de terapia anti-agregante plaquetária 

dupla. Fato este que precisa ser considerado e discutido pelo médico com o paciente. 
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