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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

IDENTIFICAÇÃO 

Material: ProNOVA®-  Sistema de Stent com Elução de Sirolimus 

Fabricante: Vascular Concepts - Índia 

Solicitante da avaliação: UNIMED- Mercosul 

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim    Número do Registro: 80330320005 

Data da solicitação inicial: março/2009 

Composição da Câmara Técnica responsável pela Avaliação 
Revisores 
Dr. Fernando H.Wolff, Dra. Michelle Lavinsky, Dr. Jonathas Stifft e Dra. Mariana V.Furtado. 

Consultores metodológicos 

Dr. Luis Eduardo Rohde e Dra. Carisi A. Polanckzyk 

Consultor especialista em cardiologia intervencionista:  
Dr. Jorge Pinto Ribeiro 

Coordenador da Câmara Técnica: 
Dr. Alexandre M. Pagnoncelli 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              1. Descrição do Produto  
O ProNOVA é uma endoprótese coronariana (stent) expansível pré-montado em um cateter 
para posicionamento, produzida em aço cirúrgico 316L e recoberta (eluidora) de sirolimus. O 
produto é apresentado em diâmetros de 2,25 a 4 mm, e comprimento de 13 a 38mm.  
  
              2. Indicação de Uso 
 O ProNOVA é indicado para o tratamento da cardiopatia isquêmica causada por 
estenoses de comprimento inferior a 40mm em artérias coronárias com diâmetro entre 2,5 e 
3,5mm, em pacientes candidatos a tratamento endovascular.  
 O uso de stents liberadores de medicação objetiva diminuir a incidência de reestenose 
coronariana em lesões tratadas por angioplastia ou angioplastia com stent convencional.  
    

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

[  ] Apenas estudos em animais  
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [x] estudos não randomizados 
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos substitutos 
 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos primordiais 
 [  ] revisões sistemáticas 
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Descrição dos estudos: 
 
ESTUDOS EM PERIÓDICOS INDEXADOS AO MEDLINE: 
 
1a. Agarwal P, Bhandari S, Subramanyam K, Kapoor R, Kumar P, Chugh S, et al. 

EMPIRE (Escorts Multiple ProNova Implantation Registry) Study: Evaluating the ProNova 
SES in De Novo Coronary Artery Lesions. Indian Heart J. 2006 May-Jun;58(3):230-3. 

Estudo de registro no qual 300 pacientes de um único centro em Nova Delhi foram submetidos 
a angioplastia com implante do stent ProNova. Houve sucesso na colocação de todos os stents. 
Não foram relatados eventos cardíacos maiores nos primeiros 30 dias de seguimentos, 
enquanto que no seguimento de seis meses esses eventos ocorreram em 2% dos casos. 
Estenose angiográfica aos seis meses ocorreu em 12,6% dos casos. 

Observação dos revisores: Estudo não comparado, com número relativamente pequeno de 

pacientes e com seguimento de no máximo seis meses.  
 
1b. Ischinger TA. The EMPIRE Study – Review and Comment. Indian Heart J. 2006 May-
Jun;58(3):1.( Editorial) 
 O editor comenta os resultados favoráveis encontrados e bom perfil de segurança 
apresentado pelo novo stent. Destaca que os resultados foram  melhores dos que os 
apresentados nos estudos de registro de outros stents recobertos por medicação.  

Conclui, entretanto, destacando que o julgamento final sobre o valor clínico desse stent 
será feito com base na sua segurança em longo prazo. 
 
 
 
ESTUDOS EM PERIÓDICOS NÃO INDEXADAS AO MEDLINE: 
 
Não foram apresentados pelo fornecedor artigos publicados em periódicos não indexados. 

 
 
ESTUDOS NÃO PUBLICADOS: APRESENTAÇÕES EM CONGRESSmOS 
  Obs: Material apresentado pelo fornecedor. 
 
1. Apresentação oral no Cardiovascular Therapeutics (TCT), Washington DC, 2006. 
      Apresentador: Dr. Vivek Gupta 
 Nesta apresentação oral é apresenta uma revisão dos estuods de registro indianos 
sobre o stent ProNova. Os principais resultados de estudos apresntados na palestra serão 
descrito abaixo. Não é feita referência a que o conteúdo apresentado tenha sido publicado. 

 Estudo Empire: foram apresentados os mesmos dados publicados posteriormente e 
descritos no item anterior (ver artigos publicados em periódicos indexados) 

 Estudo Innova: registro multicêntrico indiano iniciado em 2005 com objetivo de avaliar 
desfechos clínicos imediatos e em seis meses em situações de “vida real”. Qualquer paciente 
candidato a colocação de stent foi considerado elegível para o estudo. Foram incluídos 950 
pacientes em 49 hospitais. Entre os incluídos, 81% eram homens, com média de idade de 54 
anos, sendo 38,5% diabéticos. Eventos cardíacos maiores (MACE) em 30 dias foram 
observados em 34 pacientes, sendo 6 casos de trombose aguda do stent (0,75%), 7 de 
necessidade de revascularização de vaso alvo (0,87%), 11 de infarto não fatal (1,37%) e 10 
óbitos (1,25%).  Aos seis meses foram observados MACE em 2,9% dos casos, sendo sete IAM 
não fatais, 10 revascularizações de vaso alvo e oito óbitos. 

 Estudo EuroNova: estudo de registro europeu iniciado em  2004 em um único centro em 
Munique, Alemanha. Foram incluídos 65 pacientes, nos quais foram utilizados 76 stents. Os 
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resultados apresentados mencionam ganho primário após a colocação do stent de 1,89mm, 
perda luminal tardia (late loss) de 0,6mm e taxa de reestenose angiográfica do segmento 
tratado de 8%. Nenhum caso de morte cardíaca, infarto não fatal e trombose do stent foi 
relatado até seis meses de seguimento.  

Observação dos revisores: não é relatado nenhum estudo com seguimento superior a seis 
meses ou comparado com outros stents. 

 
2. Cartas relatando desenvolvimento e resultados de estudos de registro: 

Estudo Novafim (Dr. Achok Seth): 123 pacientes incluídos a partir de 2004. Desfechos 
primários foram avaliados em 30 dias e secundários em 6 meses. Resultados: sucesso na 
colocação de todos os stents. Houve um caso de perfuração coronariana com necessidade de 
correção cirúrgica, uma morte provavelmente atribuída a trombose aguda do stent e, aos seis 
meses de seguimento, foi descrita necessidade de reintervenção em quatro casos (3,5%). Não 
foi relatado casos de morte ou infarto do miocárdio. 

 
Estudo BHIRC (Dr. Parvindar Singh): 100 pacientes incluídos a partir de janeiro de 

2003. Os resutados mostraram taxa hospitalar de eventos cardíacos maiores (MACE) de 3%, 
sendo dois óbitos. Aos seis meses de seguimento foram relatados três casos com MACE, 
sendo um casos de trombose intra-stent. 

 
Estudo Prompt (Dr. C.G. Bahuleyan): a partir de abril de 2004, 38 pacientes receberam 

o stent ProNova e foram acompanhados por até seis meses. No acompanhamento de sete e 
trinta dias não foram relatadas mortes ou MACE. No seguimento após seis meses do implante 
do stent foi descrito um caso de necessidade de revascularização por reinfarco. 

 
Estudo Ruby (Dr. Shirish Hiremath): relato descreve o acompanhamento de 200 

pacientes acompanhados por até seis meses após o implante do stent ProNova. Os seguintes 
desfechos foram relatados: uma morte (0,5%), quatro infartos do miocárdio (2%), 7 
necessidades de repetição de procedimento de revascularização (3,5%). A soma dos eventos 
cardiológicos graves (MACE) foi de 4,5%. 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
  
A proposta de custo do produto apresentada pelo fornecedor a Unimed Mercosul foi de R$ 
4.490,00. 
 

 
 

SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Estudos de registro com até seis meses de seguimento mostram incidência de eventos 
adversos e de desfechos cardiológicos semelhantes ou melhores do que o descrito em 
estudos de registro de outros stents recobertos por drogas. 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- Ausência de estudos comparados com outros tipos (marcas) de stents. 

- Ausência de estudos demonstrando a segurança e eficácia em seguimento a médio-
longo prazo (maior de 6 meses).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 12 meses 
[x] Parecer não favorável 
[  ] Parecer inconclusivo – aguarda resultados de estudos com maio tempo de seguimento 
 
Este parecer está embasado na ausência de estudos comparativos com outras endopróteses 
coronarianas e na ausência de qualquer estudo que permita concluir sobre a efetividade e 
segurança do stent ProNova por período superior a seis meses. 
Esta câmara técnica considera que, apesar do stent Pronova® ser revestido por sirolimus, o 
mesmo fármaco do stent Cypher®, estudos clínicos demonstrando equivalência clínica ou 
superioridade em efetividade e segurança às alternativas atualmente em uso são necessários.  
 
 

OBSERVAÇÃO DOS REVISORES 

Considerando os resultados recentes do uso de endoproteses eluídas 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 embasada em estudos prospectivos randomizados em longo prazo, com poder para 
descrever riscos e benefícios adequadamente. 
 
Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar este parecer logo que estudos com maior tempo 
de seguimento (pelo menos um ano) sejam publicados. 
 

Conclusão do parecer: março/2009 

 


