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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              1. Descrição do Produto  
O Xience V é uma endoprótese coronariana (stent) expansível de cromo-cobalto formada por 
anéis conectados entre si formando uma única peça recoberta por everolimus.  Uma camada de 
polimero de everolimus de espessura de 5-6 microns é aplicada na superfície do stent e é 
carregada com 100 microgramas de everolimus por cm2 da superfície do stent. O stent é 
destinado a liberar aproximadamente 70% da droga nos primeiros 30 dias da implantação.  
  
              2. Indicação de Uso 
  O Xience V é indicado para o tratamento da doença coronariana oclusiva em pacientes 
elegíveis para Angioplastia Transluminal Percutânea. 
 O uso de stents liberadores de medicação objetiva diminuir a incidência de reestenose 
coronariana em lesões tratadas por angioplastia ou angioplastia com stent convencional. A 
“nova geração” de stent eluidos com drogas (Endeavor e Xience) foi desenvolvida a fim de 
diminuir as taxas de reestenose ainda encontradas nos stents recobertos, e, sobretudo, através 
do uso de novos polímeros e drogas, diminuir a incidência de eventos adversos tardios, tais 
como a trombose intra-stent após a parada do uso da terapia antiplaquetária dupla.        
SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

[  ] Apenas estudos em animais  
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [x] estudos não randomizados: 1 relato de caso de evento adverso 
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [x] ensaios clínicos randomizados com desfechos substitutos: 3 
 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos primordiais 
 [  ] revisões sistemáticas 
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Descrição dos estudos: 
Estudos em periódicos não indexadas ao Medline: 
 
1. Serruys PW, Ong ATL, Piek JJ et al. A randomized comparison of a durable polymer 

Everolimus-eluting stent with a bare metal coronary stent: The SPIRIT first trial. Seguimento 

de 6 meses: EuroIntervention 2005 1(1): 58-65. 

Seguimento de 12 meses: EuroIntervention 2005 1(1): 266-72. 

 

Esse ensaio clínico multicêntrico avaliou a segurança e eficácia do Xience V® em 60 
pacientes com lesões primárias em coronarias nativas randomizados para tratamento com o 
stent recoberto Xience V ou stent não recoberto de mesma plataforma. Foram estudados 
pacientes com angina estável, angina instável ou isquemia silenciosa. O desfecho primário foi 
perda luminal tardia intra-stent aos 180 dias. Os desfechos secundários foram reestenose intra-

stent medida por ultrassom intravascular (IVUS) e a ocorrência de eventos adversos cardíacos 
maiores (MACE), ambos em 180 dias. Aos 6 meses a perda luminal tardia intra-stent, a perda 
de diâmetro e a reestenose binária foram 0,10 mm, 16% e 0%, respectivamente, no grupo do 
Xience V (n=23) comparado com 0,87 mm, 30% e 25,9% nos pacientes do stent não recoberto 
(n=27, P<0,01). Houve menos hiperplasia da neointima no gupo do Xience V (10+/1 13 mm3 
vs 38+/- 14% ,P<0,001). Ocorreram 2 MACEs no grupo do Xcience V e 6 no grupo do stent 
não recoberto. 
 Análise do seguimento de um ano mostrou no grupo do stent Xience perda luminal 
tardia de 0,24 mm e estenose de 18% (n=20), comparativamente a 0,84mm e 37% no grupo 
tratado com o stent não recoberto (n=25). Os autores concluem que a eficácia e segurança 
observadas no seguimento de 6 meses foi mantida no seguimento de 12 meses. 
Dados não publicados do seguimento de três anos desse estudo foram apresentados no 
EuroPCR meeting, em Barcelona, em maio de 2007. Segundo os autores, não foram 
observados novos casos de eventos cardiovasculares maiores ou trombose intra-stent. 
 
Comentário dos revisores: o elevado número de perdas ocorrido entre a randomização e a 
análise de um ano do Spirit First, torna elevada a possibilidade de viés de seleção, 
inviabilizando que conclusões seguras possam ser obtidas a partir destes dados. Tal viés 
poderia ser minimizado por uma análise do tipo efetividade (intention to treat) ao invés da 
análise de eficácia (on treatment) apresentada, ou através de uma melhor descrição dos 
pacientes perdidos. 
 
 
2. SPIRIT II Study: A Clinical Evaluation of the XIENCE V Everolimus Eluting 

Coronary Stent System in the Treatment of Patients With De Novo Native Coronary 

Artery Lesions. Apresentação oral no SCAI-ACC Summit/American College of 
Cardiology Annual Scientific Session, Chicago, IL, March/April 2008. 
 Neste ensaio clínico de não inferioridade do stent Xience V comparativamente o 
stent Taxus 223 pacientes foram randomizados (3:1) e acompanhados através de 
angiografia em 6 meses. Uma parcela, 152 pacientes, realizaram também ultrassom 
intracoronariano (IVUS) após 6 e 24 meses de seguimento. O desfecho principal do 
estudo, perda tardia de diâmetro luminal intra-stent em seis meses, mostrou 
superioridade do stent Xience em relação ao stent Taxus. Aos 12 meses de 
seguimento, houve uma redução na taxa de eventos cardíacos adversos maiores 
favorecendo o stent Xience V, às custas de menor necessidade de nova 
revascularização. Entretanto, no seguimento angiográfico e ultrassonográfico de dois 
anos observou-se no grupo Xience V a ocorrência do fenômeno de “late catch-up”, 
com perda tardia de 0,33±0,37mm comparada à de 0,34±0,34mm no grupo Taxus. Os 
novos achados angiográficos não se traduziram em eventos clínicos, com manutenção 
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de uma menor taxa de eventos adversos favorecendo o stent Xience V (6,6% x 11%, 
p=NS).  
Comentário do consultor: 

Os resultados do SPIRIT II são preocupantes porque sugerem que possa 
ocorrer o fenômeno de ¨late catch-up¨ com o stent Xience V. Este fenômeno foi 
inicialmente descrito em pacientes submetidos à braquiterapia intracoronária, onde 
observou-se uma diminuição significativa da hiperplasia intimal a curto e médio prazo, 
mas evolução progressiva de hiperplasia tardiamente, com perda do benefício clínico.  
Esta situação foi também descrita em intervenções com braquiterapia em artérias 
periféricas. Em um estudo recentemente publicado, observou-se também a ocorrência 
do fenômeno de “late catch-up” com um novo stent farmacológico, na avaliação em 
dois anos após o implante. 
 

 

 

Estudos em periódicos indexados ao Medline: 
 

3. Grube E, Sonoda S, Ikeno F, et al. Six- and twelve-month results from first human 

experience using everolimus-eluting stents with bioabsorbable polymer. Circulation 2004; 

109:2168 –2171. 

A primeira experiência com o uso de stent recoberto com everolimus a ser publicada relatou a 
segurança e eficácia do material em 42 pacientes randomizados 2:1 para uso do stent com 
everolimus (EES) ou de stent metálico sem medicação (BMS). Os pacientes apresentavam 
lesões primárias com comprimento menor ou igual a 18mm em coronárias nativas de diâmetro 
entre 2,75 e 4mm. O desfecho principal (eventos cardíacos maiores – MACE) foi avaliado em 
30 dias. Desfechos angiográficos e de ultrassom intracoronariano foram avaliados em 6 meses 
como desfechos secundários. Resultados: Seguimento clínico foi obtido em 95% dos 
pacientes, entretanto, cinco pacientes assintomáticos recusaram-se a realizar o controle 
angiográfico. O sucesso na colocação dos stents foi de 100%. Nenhum evento cardíaco maior 
ocorreu na avaliação de 1 mês. Em seis meses ocorreram dois eventos (MACE) no grupo EES 
e um no grupo BMS (p=NS). Os eventos não foram diretamente relacionados ao stent: um 
óbito de causa não cardíaca (DPOC) e um caso de revascularização cirúrgica em segmento 
distal ao stent no grupo EES e um caso revascularização cirúrgica em segmento distal ao stent 
no grupo BMS. Não houve diferença estatisticamente significativa na taxa de reestenose 
intrastent e reestenose intrasegmento entre os grupos EES e BMS, apesar da diferença 
numérica favorável ao EES.   
 
 

4. Costa RA, Lansky AJ, Mintz GS, et al. Angiographic results of the first human experience 

with everolimus-eluting stents for the treatment of coronary lesions (the FUTURE I trial). Am 

J Cardiol. 2005 Jan 1;95(1):113-6. 

 

Neste artigo foram descritos com mais detalhes os desfechos angiográficos em seis meses do 
estudo Future I (descrito acima). Observou-se menor perda de diâmetro luminal e estenose no 
segmento tratado nos pacientes que utilizaram o stent recoberto. Em seis meses a perda de 
diâmetro luminal foi menor entre os pacientes tratados com EES em relação aos que 
receberam o BMS (0,10 +/- 0,22 vs 0,85+/-0,32mm, p <0.0001), assim como foi menor a taxa 
de estenose no segmento tratado (20,7+/-12,3% vs 37,0+/-15,8%, p<0.002). Não foram 
observados casos de trombose intrastent ou formação de aneurisma em qualquer dos grupos. 
 

 

5. Tsuchiya Y, Lansky AJ, Costa RA, et al .Effect of everolimus-eluting stents in different 

vessel sizes (from the pooled FUTURE I and II trials). Am J Cardiol. 2006 Aug 15;98(4):464-

9.  
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Os resultados combinados do estudo Future I e Future II  são combinados(n=106) afim de 
avaliar os desfechos clínicos e angiográficos em seis meses, estratificando por diferentes 
tamanhos de vasos. Diabéticos foram 10,4% no grupo EES e 20,7% no grupo BMS. Treze 
pacientes (11 com BMS e 2 com EES) recusaram a realização de angiografia de controle. Os 
autores descrevem uma tendência à redução de eventos cardíacos maiores no grupo EES em 
relação ao grupo BMS (6,4% vs 15,1%, respectivamente, p= 0,17). Entre os pacientes tratados 
com BMS as taxas de reestenose intrastent e intrasegmento foram 2-3 vezes maiores nos vasos 
pequenos (<2,75mm) do que nos maiores (3,25mm), enquanto que se manteve constante e 
menor entre os que receberam o EES. A diferença nas taxas de reestose foram favoráveis ao 
EES, entretanto, alcançou diferença estatística somente na reestenose intrasegmento nos vasos 
de médio calibre (26,7 vs 0%; p=0,02). A perda de diâmetro  intraluminal foi menor para o 
grupo EES do que BMS, em vasos de qualquer tamanho. Apesar das limitações causadas pelo 
pequeno número de pacientes, grande número de perdas de seguimento angiográfico no grupo 
BMS, este estudo sugere que os stents com everolimus são viáveis, seguros em até seis meses 
e possivelmente melhores do que os BMS em vasos de qualquer tamanho. 

 
 

6. Stone GW, Midei M, Newman W, et a; SPIRIT III Investigators. Comparison of an 

everolimus-eluting stent and a paclitaxel-eluting stent in patients with coronary artery 

disease: a randomized trial. JAMA. 2008 Apr 23;299(16):1903-13. 

 

Neste ensaio clínico 1002 indivíduos com indicação de revascularição percutânea e lesões com 
extensão ≤ 28mm em vasos coronarianos com diâmetro entre 2,5 e 3,75mm foram 
randomizados para uso de stent revestivo com paclitaxel (Taxus®, n=333) ou everolimus 
(Xience V®, n=669). Foi definido como desfecho principal a não inferioridade ou 
superioridade em perda luminal angiográfica no segmento tratado, sendo que a angiografia 
após 9 meses foi planejada para os primeiros 564 pacientes incluídos. Como desfecho 
secundário foi avaliada a não inferioridade na ocorrência do desfecho combinado morte de 
causa cardíaca, infarto do miocárdio e  revascularização da lesão causadas por doença no vaso 
tratado em 9 meses de seguimento. Eventos cardíacos maiores em geral (morte de causa 
cardíaca, infarto do miocárdio e revascularização da lesão alvo) também foram avaliados em 9 
e 12 meses. Resultados: Realizaram seguimento angiográfico em 9 meses 80% (302/376) dos 
pacientes previstos no grupo do stent Xience e 71% (134/188) dos pacientes previstos do  
grupo do stent Taxus. Os resultados mostraram perda luminal de 0,14 vs. 0,28mm nos grupos 
everolimus e paclitaxel, respectivamente (Diferença 0,14mm; IC 95% -0,23 a -0,05). Foi 
observada não inferioridade nos desfechos clínicos relacionados ao vaso tratado em 9 meses 
de seguimento, 7,2 vs. 9,0%, nos grupos everolimus e paclitaxel, respectivamente (Diferença -
1,8%; IC 95% -5,6 a 1,8%). Em relação aos eventos cardíacos maiores em geral, foram 
observadas incidências em 9 meses de 4,6% no grupo everolimus e 8,1% no grupo paclitaxel 
(RR=0,56; IC 95% 0,34-0,94). No seguimento de um ano, ocorreram eventos cardíacos 
maiores em 6,0% (39/653) dos pacientes tratados com o stent Xience V e em 10,3% (33/320) 
dos tratados com o stent Taxus (RR=0,58; IC 95% 0,37-0,90; p=0,02). Conclusões: Os autores 
concluem que em até um ano de seguimento, o uso do stent recoberto com everolimus em 
comparação com o stent recoberto por paclitaxel, proporcionou menor perda luminal 
angiográfica, foi não inferior em eventos relacionados ao vaso tratado, e proporcionou menor 
incidência de eventos cardíacos maiores em geral. 
 
7. Zbinden R, Eshtehardi P, Cook S. Coronary aneurysm formation in a patient early after 

everolimus-eluting stent implantation. J Invasive Cardiol. 2008 May;20(5):E174-5. 

É relatado um caso de formação de aneurisma coronariano três meses após o implante de um 
stent Xience V. Esta complicação pouco comum já havia sido relatada em pacientes tratados 
com os stents revestidos por paclitaxel (Taxus) e sirolimus (Cypher). Entretanto, existia a idéia 
que a nova geração de stents recobertos por droga (Xience e Endeavor), altamente 
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biocompatíves, evitaria esse tipo de complicações. Este relato, portanto, demonstra que, apesar 
de mais biocompatível, seguem havendo potencial para eventos adversos relacionados à droga 
ou ao polímero.  
 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 

 
SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Três estudos (Spirit First e Future I e II) sugerem benefício em desfechos 
angiográficos do stent Xience em relação a stent não recoberto. 

- Um ensaio clínico com bom número de pacientes, porém com seguimento 
relativamente curto (até 12 meses) (Spirit III), sugere benefício do stent Xience em 
relação ao Taxus em desfechos angiográficos (9 meses de seguimento) e clínicos 
(eventos cardíacos maiores em 12 meses): 6,0% vs. 10,3% (33/320) (RAR=4,3%; 
NNT=24; RR=0,58; IC 95% 0,37-0,90; p=0,02). 

- Um ensaio clínico com pequeno número de pacientes (Spirit II) mostrou benefício 
clínico e não inferioridade em desfechos angiográficos no seguimentos de até 24 
meses em relação ao stent Taxus. 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- Entre os estudos já realizados, nenhum teve como desfecho principal um desfecho 
primordial, sendo assim, as conclusões sobre eficácia e segurança são derivadas de 
desfechos secundários. Mesmo os dados clínicos são obtidos após realização de 
controle angiográfico na maioria dos pacientes. 

- O desaparecimento após dois anos de seguimento do benefício inicialmente observado 
aos 6 meses do stent Xience V em relação ao stent Taxus em desfechos angiográficos 
e ultrassonográficos sugere que possa ocorrer o fenômeno de ¨late catch-up¨, ou seja, 
perda do benefício inicialmente observado. Como o seguimento ainda é limitado a 
dois anos com este stent, não é possível afirmar se seguirá ocorrendo ou não a 
progressão da perda luminal com futura repercussão dessa perda em desfechos 
clínicos tardios. 

- Não há estudos publicados sobre a segurança e eficácia em seguimento a médio-longo 
prazo (acima de 12 meses). Os dados do seguimento de 24 meses são baseados em 
uma apresentação de tema livre em congresso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[x] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[  ] Parecer não favorável 
[  ] Parecer inconclusivo – pendência de dados para análise 
 
 Este parecer está embasado no benefício/não inferioridade do stent Xience V em relação 
a outro stent eluido com droga (Taxus) em ensaio clínico randomizado com seguimento de até 
um ano. 
 
 

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, segurança e durabilidade do efeito, quando comparado aos stents convencionais e 
aos stents farmacológicos Cypher e TAXUS. Em relação aos dois primeiros quesitos o 
stent Xience parece preencher os critérios sugeridos. Quanto ao terceiro, estudos com 
seguimento mais longo são necessários para uma conclusão definitiva.  
 

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar este parecer caso surjam novas evidências. 
 

 

Conclusão do parecer: julho/2008 

 


