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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO       

      O Endeavor® é uma endoprótese coronária (stent) revestida pelo medicamento ABT-578 

(Medtronic). O Stent Endeavor® é constituído pelo stent propriamente dito a base de liga de cobalto 

pré-montado, sistema introdutor (sistema coronário de troca rápida), tecnologia de fosforilcolina e pelo 

medicamento ABT-578. Os stents apresentam calibres menores (2.25-2.75 mm), medianos (3.0-3.5 

mm) e maiores (4.0 mm). 

 

 

SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS         

BENEFÍCIOS  
- Diminuição da taxa de reestenose em relação aos stent não recobertos. 

 - Menor custo em relação aos stents recobertos (Cypher ® ou Taxus ®) 

 

RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

            - Atualização proposta por maior experiência de uso após 4 anos da última versão 

            - Publicação de ensaios clínicos randomizados comparando com o tratamento considerado 

padrão (stent recoberto por medicação – Cypher ® ou Taxus ®) 

Segundo fabricante (Medtronic), a segurança e efetividade do Endevor ® ainda não estão estabelecidas 

nas seguintes populações de pacientes: 

- Mulheres grávidas ou amamentando 

- Homens que pretendam ter filhos 

- Pacientes pediátricos 

- Pacientes com evidência de trombo coronariano no sítio da lesão 

- Pacientes com artéria coronária com diâmetro de referência do vaso <2,5mm ou >3,5mm 

- Pacientes com lesões de artéria coronária maior do que 27mm ou que necessitem mais de um 

stent Endeavor para tratar a mesma lesão. 

- Pacientes com leões localizadas em pontes de veia de safena, em tronco de coronária 

esquerda não protegido, lesões ostiais ou lesões localizadas em bifurcação. 
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- Pacientes com doença difusa ou fluxo pobre distal às lesões identificadas 

- Pacientes com lesões multiarterias  

- Pacientes com vasos tortuosos na região da obstrução ou proximal a lesão 

- Pacientes com infarto agudo do miocárdio recente quando exista evidência de trombo ou 

fluxo pobre. 

- Pacientes com mais de 48 meses de seguimento 

- Pacientes com restenose de stent 

- Pacientes com calcificação moderada ou grave na lesão ou oclusão total crônica 

- Pacientes com brachiterapia prévia da lesão alvo ou uso de brachiterapia para tratar restenose 

em stent Endevor. 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE PRODUTO EM DEZEMBRO DE 2010 
 

No parecer emitido em fevereiro de 2006 o stent Endeavor® era uma tecnologia emergente com 

resultados preliminares. Os estudos realizados naquela época demonstravam benefício angiográfico e 

clínico em relação aos stents não recobertos, e possível equivalência clínica em relação ao stent 

Cypher®, em um ensaio clínico de pequeno porte (dados apresentados em congressos). Dados 

publicados dos estudos Endeavor II e Endeavor III sobre a eficácia do stent Endeavor® levaram há uma 

revisão do parecer em junho de 2006. Em 2010, frente há novas publicações e evidências, fez-se 

necessária uma nova revisão do parecer. 
 

 

REVISÃO DO PARECER 

 

Considerando o parecer favorável emitido em junho de 2006, sobre o stent Endeavor® como opção para 

procedimentos intervencionistas percutâneos, e a necessidade de revisão periódica destes pareceres, 

podemos dispor das seguintes considerações sobre o stent Endeavor®.  

 

Novos resultados publicados em revistas indexadas: 

Foram publicados resultados estendidos dos estudos Endeavor II, com seguimento de 4 anos, e 

Endeavor III com 3 anos de acompanhamento.  

 

O Estudo Endeavor II teve como objetivo comparar o stent Endeavor com stent convencional Driver em 

um ensaio clínico randomizado que incluiu 1197 pacientes. Em 9, 12 e 24 meses de acompanhamento, 

foram observadas menores taxas de revascularização em vaso alvo com o emprego do stent Endeavor, 

sem haver diferenças em taxas de óbitos e infarto agudo do miocárdio quando comparado ao stent 

convencional. Em publicação de avaliação clínica em 4 anos de acompanhamento, mantiveram-se os 

resultados observados em 2 anos. 

 

O Estudo Endeavor III que comparou este stent com stent Cypher em 436 pacientes com lesão de 2,5-

3,5 mm e de 14-27mm de extensão. O desfecho primário foi definido como seguimento angiográfico em 

8 meses (realizado em 282 pacientes), demonstrando maior taxa de perda luminal tardia, estenose do 

seguimento e de re-estenose de stent no grupo com stent Endeavor quando comparado ao stent Cypher 

(11,7% vs 4,3). Entretanto, no seguimento clínico de 9 meses, a inferioridade angiográfica não se 

refletiu em diferenças na ocorrência de desfechos clínicos, incluindo taxa de revascularização, não 

havendo diferenças entre o stents estudados. A publicação do seguimento de 3 anos mostra diferenças 

clínicas entre os dois stents (menor taxa de óbito e infarto do miocárdio e maior taxa de cirurgia de 

revascularização nos pacientes com stent Endeavor), entretanto estes resultados devem ser analisados 

com cautela, pois o estudo foi delineado para avaliar desfecho angiográfico, limitando seu poder para 

desfechos clínicos a longo prazo. Estes achados reforçam que os stents recobertos não possuem o 

mesmo perfil clínico e angiográfico, e não podem ser tratados como uma classe única de tecnologia. 

  

O Estudo Endeavor IV, publicado em 2010, comparou o stent Endeavor com o stent Taxus em ensaio 

clínico randomizado que incluiu 1548 pacientes. Em 9 meses de seguimento, o stent Endeavor 

demonstrou ser não inferior ao stent Taxus em relação a taxa de evento composto definido como falha 

de vaso alvo (morte cardíaca, infarto do miocárdio e revascularização do vaso alvo). Em 12 meses de 

seguimento, não houve diferença entre os stents no percentual de óbito cardíaco, infarto do miocárdio, 

revascularização ou trombose de stent. Entretanto, a incidência de estenose do seguimento, re-estenose 

do stent e perda luminal foi maior no grupo de stent Endeavor na avaliação angiográfica em 8 meses. 
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Posição de agências reguladoras: 

Segundo informações da Medtronic, o stent coronariano recoberto Endeavor tem posição favorável do 

mercado europeu desde Julho de 2005, tendo sido aprovado para comercialização nos Estados Unidos 

em fevereiro de 2008  (www.medtronic.com). 

 

PARECER EM DEZEMBRO DE 2010 

 

Os resultados apresentados sugerem que os stents recobertos Endeavor são uma opção para as 

intervenções coronarianas, sendo mais eficazes que stents convencionais na redução de restenose e 

possuindo perfil de segurança semelhante ao stent convencional. Na comparação com stent Cypher e 

Taxus, o stent Endeavor possui consistentemente pior perfil angiográfico, entretanto, estes achados não 

se refletem em diferenças de desfechos clínicos, sugerindo um benefício semelhante do ponto de vista 

clínico. Com estas considerações, esta Câmara Técnica emite parecer favorável, mas reforça a 

importância de reavaliação constante a longo prazo da incorporação de tecnologias. 
 

 

 

 

 


