
 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

Câmara Técnica de 

Medicina Baseada em Evidências 
 

 

 

 

Avaliação de Tecnologias em Saúde 

         

Assunto: Helistent Titan 2
®
: 

Stent coronariano revestido de titanio-óxido nítrico
 

                                                                                                  

                                                                                      

 

 

                                                                                                  Canoas, Março de 2010 



Avaliação de Tecnologias em Saúde   

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  2 

 

AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

IDENTIFICAÇÃO 

Material: Helistent Titan 2 

Fabricante: Hexacath - França  

Solicitante da avaliação: UNIMED- Mercosul 

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim    Número do Registro: 80102510586 

Data da solicitação: fevereiro/2010 

 

Composição da Câmara Técnica responsável pela Avaliação 

 

Dr. Fernando H.Wolff, Dra. Michelle Lavinsky, Dr. Jonathas Stifft, Dra. Mariana V.Furtado 

Consultores metodológicos 

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

Consultor especialista em cardiologia intervencionista:  

Dr. Marco Weinstein  

Coordenador da Câmara Técnica: 

Dr. Alexandre M. Pagnoncelli 

 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

1. Descrição do Produto  

O Titan 2 é uma endoprótese coronariana (stent) expansível produzida em aço cirúrgico 316L e 

recoberta por íons de titânio-óxido nítrico. A partir de sua colocação, o stent passa a eluir óxido 
nítrico, entretanto, por não ser eluidor de droga, teria a vantagem potencial de estar menos  

associado a trombose intrastent e dispensar o uso prolongado de terapia antiplaquetária dupla 

(AAS e clopidogrel). O produto é apresentado em diâmetros de 2 a 5 mm, e comprimentos de 7 a 
28mm.  

 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

- Ensasios clínicos randomizados com desfechos primordiais: 2 (Um vs stent não recoberto e um 
vs stent recoberto por paclitaxel) 

- Estudos de regristro (observacionais, comparados): 1 

- Estudos de registro não comparados ou com comparações históricas: 1 

 

Descrição dos estudos: 

1. Karjalainen PP, Ylitalo A, Niemelä M, Kervinen K, Mäkikallio T, Pietilä M, Sia J, 

Tuomainen P, Nyman K, Airaksinen KE. Two-year follow-up after percutaneous coronary 

intervention with titanium-nitride-oxide-coated stents versus paclitaxel-eluting stents in 

acute myocardial infarction. Ann Med 2009;41(8):599-607. 

Ensaio clínico randomizado conduzido em seis hospitais da Finlândia no qual 425 pacientes com 

diagnóstico de infarto agudo do miocárdio foram randomizados para tratamento com o stent 
revestido de titânio-óxido nítrico (Titan-2 – Hexacath) ou para stent eluidor de paclitaxel (Taxus-

Liberte – Boston Scientific) entre os anos de 2005 e 2006. Foram randomizados pacientes cuja 

lesão alvo necessitasse de stent de comprimento máximo de 28mm. Todos pacientes receberam 
AAS e clopidogrel preferencialmente antes do procedimento ou imediatamente após. Foi 
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recomendado, após a alta, a manutenção de AAS e de clopidogrel por 6 meses.Foi utilizado como 

desfecho principal a combinação de infarto, revascularização de lesão alvo e morte por causa 

cardíaca. Em 12 meses de seguimento não foi observada diferença no desfecho primário (10,3% 
vs 12,8%, P=0,5). Após dois anos de seguimento, foi observada menor incidência do desfecho 

combinado entre pacientes tratados com o stent Titan em relação aos tratados com Taxus (11,2% 

vs 21,8%, HR 2,2, IC 95% 1,3-3.,). Considerando os desfechos isoladamente, foi observada 
menor incidência de infarto (5,1% vs 15,6%, P<0,001) e morte de causa cardíaca (0,9% vs 4,7%, 

P=0,02) entre os pacientes que receberam o stent Titan-2 em relação aos tratados com o stent 

Taxus. A mortalidade geral foi de 10 casos (4,7%) e 15 casos (7,1%) (p=0,31), respectivamente 
para os grupos Titan-2 e Taxus. Trombose intrastent foi relatada em um paciente tratado com o 

stent Titan-2 (0,5%) e em 13 pacientes do grupo Taxus (6,2%) (P=0,001). Seis dos casos, 

incluindo o do paciente com Titan-2, ocorreram em vigência de terapia antiplaquetária dupla e 
nos primeiros 11 dias após o procedimento. Um caso ocorreu no oitavo dia após o procedimento e 

após a suspenção precoce do clopidogrel. Os outros sete casos de trombose ocorreram entre 115 e 

586 dias após o procedimento, todos após a suspensão do clopidogrel.  

Comentário dos revisores: Não são fornecidos detalhes quanto a randomização e ao sigilo da 

alocação. A administração de heparina, bivalirudina e inibidores dos receptores da glicoproteína 
IIa/IIIb foi realizada a critério dos investigadores, resultando em uso dos inibidores IIa/IIIb em 

54 vs 45% (p=0,08), respectivamente nos grupos Titan-2 e Taxus. Trombólise prévia a colocação 

do stent foi mais frequente no grupo Taxus do que no grupo Titan (12 vs 19%; p=0,06). A 
suspensão da recomendação do clopidogrel após 6 meses do procedimento estava de acordo com 

o conhecimento vigente à época do estudo, entretanto, atualmente, uso mais prolongado de dois 

antiplaquetários é indicada em portadores de stent eluidores de drogas. 

Dados do mesmo grupo de pacientes também deram origem as seguintes publicações: 

Karjalainen PP, Ylitalo A, Niemelä M, Kervinen K, Mäkikallio T, Pietili M, Sia J, Tuomainen P, Nyman K, 

Airaksinen KE. Titanium-nitride-oxide coated stents versus paclitaxel-eluting stents in acute myocardial 

infarction: a 12-months follow-up report from the TITAX AMI trial. EuroIntervention. 2008 Aug;4(2):234-

41. 

 

2. Karjalainen PP, Annala AP, Ylitalo A, Vahlberg T, Airaksinen KE. Long-term clinical 

outcome with titanium-nitride-oxide-coated stents and paclitaxel-eluting stents for coronary 

revascularization in an unselected population. Int J Cardiol. 2009 Apr 27. [Epub ahead of 

print] 

Relato do estudo de registro iniciado em 2003 e 2004 em um centro da Finlândia.Todos os 
pacientes submetidos a intervenções coronarianas percutâneas foram consecutivamente incluídos. 

Foi definido como desfecho principal a ocorrência de evento cardíaco maior (infarto, morte 

cardíaca e revascularização de lesão alvo) em 3 anos de seguimento. Duzentos e um pacientes 
receberam um ou mais stents com titânio-óxido nítrico (BAS) e 204 receberam exclusivamente 

um ou mais stents com paclitaxel (PES). Além destes, 184 pacietnes foram tratados com stents 

metálicos convencionais (BMS) e cirurgia de revascularização (CABG) foi realizada em 124 
pacientes. O protocolo de uso de AAS, enoxaparina e clopidogrel antes do procedimento foi 

idêntico para todos pacientes nos quais um ou mais stents foram implantados, entretanto, 

pacientes com stents eluidores de paclitaxel tiveram clopidogrel prescrito por seis meses, 

enquanto que nos demais stents por apenas três meses. Após três anos de seguimento, observou-
se a ocorrência de eventos cardíacos maiores em 13,9% e 23,5%, respectivamente para BAS e 

PES (HR ajustado 2,0, IC95% 1,2-3,2, p = 0,006).  Análise individualizada dos desfechos 

mostrou infarto em 19.1% no grupo PES vs. 7,5% no grupo BAS (HR ajustado 3,2, IC 95% 1,7-
5,8, p<0,001). A incidência de morte cardiac, revascularização de vaso alvo, revascularização de 

lesão alvo e mortalidade geral não foram estatisticamente diferentes entre os grupos. Foram 

observados trombose intrastent em 15 pacientes que receberam stents eluidores de paclitaxel 
(7,4%) e nenhum caso nos pacientes tratados com BAS (p<0,001). A incidência de eventos 
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cardíacos maiores foi, comparativamente aos grupos BAS e PES, maior para pacientes que 

receberam stents metálicos convencionais (BMS) (31,5%) e menor para pacientes submetidos a 

CABG (4%). 
 

Comentário dos revisores: estudo de coorte, portanto observacional. O uso de um ou outro stent, 

portanto, não foi randomizado e foi definido pelo médico assistente do paciente. Foi observado 

que pacientes tratados com BAS eram apresentavam maior idade, maior incidência de 

dislipidemia e hipertensão. Além disso, a indicação por infarto foi mais frequente no grupo BAS, 
assim como foi maior o achados de lesões complexas tipos B e C neste grupo. Por outro lado, o 

comprimento médio dos stents utilizados foi maior no grupo tratado com PES. Ainda que 

aparentemente tenha tido um melhor desempenho, o fato de não se tratar de um estudo 
randomizado limita a possibilidade de comparações entre a cirurgia e os procedimentos 

endovasculares, já que, possivelmente, os pacientes submetidos a um ou outro tratamento eram 

diferentes. 
  

Dados do mesmo grupo de pacientes também deram origem as seguintes publicações: 

Karjalainen PP, Ylitalo A, Airaksinen JK. Titanium and nitride oxide-coated stents and paclitaxel-eluting 

stents for coronary revascularization in an unselected population. J Invasive Cardiol. 2006 

Oct;18(10):462-8. 
 

Karjalainen PP, Ylitalo AS, Juhani Airaksinen KE. Real world experience with the TITAN(R) stent: a 9-

month follow-up report from The Titan PORI Registry. EuroIntervention. 2006 Aug;2(2):187-91. 

 

 

3.  Mosseri M, Miller H, Tamari I, Plich M, Hasin Y, Brizines M, Frimerman A, Jefary J, 

Guetta V, Solomon M, Lotan C. The Titanium-NO Stent:results of a multicenter registry. 

EuroIntervention. 2006 Aug;2(2):192-6. 

Registro israelense de nove centros, que incluiu 296 pacientes acompanhados por até seis meses. 
A escolha do stent a ser usado coube ao médico que realizava o procedimento. Foram colocados 

333 stents nos 296 pacientes acompanhados, sendo observado ao final do seguimento uma 

incidência de eventos cardíacos maiores em 6,3% dos casos e uma incidência de trombose 
intrastent de 0,7%. 

Comentário dos revisores: por tratar-se de estudo observacional não comparado, não é possível 

estabelecer a superioridade ou igualdade do tipo de stent estudado em relação a outros métodos 
ou materiais terapêuticos. 

 

Dados do mesmo grupo de pacientes também deram origem as seguintes publicações: 

Mosseri M, Tamari I, Plich M, Hasin Y, Brizines M, Frimerman A, Miller H, Jafari J, Guetta V, Solomon 

M, Lotan C. Short- and long-term outcomes of the titanium-NO stent registry. Cardiovasc Revasc Med. 

2005 Jan-Mar;6(1):2-6. 

 

4. Windecker S, Simon R, Lins M, Klauss V, Eberli FR, Roffi M, Pedrazzini G, Moccetti T, 

Wenaweser P, Togni M, Tüller D, Zbinden R, Seiler C, Mehilli J, Kastrati A, Meier B, Hess 

OM. Randomizes Comparison of a Titanium-Nitride-Oxide-Coated Stent with a Stainless Steel 

Stent for Coronary Revascularization. Circulation. 2005 May 24;111(20):2617-22. 

 

Ensaio clínico no qual 92 pacientes foram randomizados para receber implante de stent 

convencional (não recoberto por droga) ou stent recoberto por titânio-óxido nítrico (BAS). O 
desfecho principal predeterminado foi perda de diâmetro luminal avaliada por angiografia após 

seis meses de seguimento. Neste desfecho os resultados favoreceram o grupo tratado com BAS, 

tanto no percentual de perda luminal (26% vs. 36%, P=0,04), quanto na perda tardia de diâmetro 
luminal (0,55 vs. 0,76mm, P=0,03). A análise dos desfechos secundários, pode-se observar menor 
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incidência de eventos cardíacos maiores nos pacientes tratados com o stent Titan 2® em relação 

aos que usaram stents não recobertos (7 vs. 27%,P=0,02).  

 
Comentário dos revisores: a randomização resultou em grupos semelhantes. O curto tempo de 

seguimento (6 meses) e pequeno número de pacientes limita a capacidade do estudo em detectar 

eventos adversos pouco frequentes, porém, potencialmente relevantes. 

 
 

Windecker S, Mayer I, De Pasquale G, Maier W, Dirsch O, De Groot P, Wu YP, Noll G, 

Leskosek B, Meier B, Hess OM; Working Group on Novel Surface Coating of Biomedical 

Devices (SCOL). Stent coating with titanium-nitride-oxide for reduction of neointimal 

hyperplasia. Circulation. 2001 Aug 21;104(8):928-33. 

 
Comentário dos revisores: Estudo experimental em animais. Optou-se por não descrever este 

estudo já que estudos de maior nível de evidência estão disponíveis. 
 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 

  

A solicitação de avaliação não foi acompanhada do custo do material.  

 

Comentário dos revisores: a possibilidade de suspensão da terapia antiplaquetária com 

clopidogrel após um tempo previsto de seis meses após o procedimento pode, 

potencialmente, reduzir o custo dos pacientes com medicações comparativamente aos 

pacientes que recebem stents eluidores de drogas, já que, estes últimos, provavelmente, 

necessitaram usar terapia antiplaquetária dupla por prazo indeterminado. 
 

 

SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Diminuição de eventos cardíacos maiores em até dois anos de seguimento 

comparativamente a stent recoberto por paclitaxel (Taxus) 

- Diminuição de eventos cardíacos maiores em até seis meses de seguimento 

comparativamente a stent não recoberto de mesma plataforma 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- Número total de pacientes estudados em ensaios clínicos e estudos de registro é menor 
do que o número de pacientes seguidos após o implante de stents como o Cypher, Taxus 

ou Endeavor. Eventualmente, eventos raros, porém graves, podem ser detectados 

somente após o seguimento de um grande número de indivíduos por longos períodos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Windecker%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mayer%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Pasquale%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Maier%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dirsch%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Groot%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wu%20YP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Noll%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leskosek%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meier%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hess%20OM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Working%20Group%20on%20Novel%20Surface%20Coating%20of%20Biomedical%20Devices%20(SCOL)%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Working%20Group%20on%20Novel%20Surface%20Coating%20of%20Biomedical%20Devices%20(SCOL)%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11514381
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11514381
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Circulation.');


Avaliação de Tecnologias em Saúde   

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  6 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS           

 
[x ] Parecer favorável  

[  ] Parecer favorável com período probatório de 12 meses 

[  ] Parecer não favorável 
[  ] Parecer inconclusivo – aguarda resultados de estudos com maio tempo de seguimento 

 

Este parecer está embasado em um ensaio clínico randomizado e em um estudo observacional 

com número razoável de pacientes e seguimento de até dois anos, nos quais foi observada 
superioridade em desfechos clínicos relevantes em relação a stent eluidor de paclitaxel (Taxus – 

Boston Scientific, EUA).  

 
Esta endoprótese não pode ser considerada substituta de outros endopróteses eluídas (Cypher®, 

Endeavor® ou Xscience ®), já aprovadas por esta Câmara técnica, pois não existem estudos 

comparativos diretos entre elas.  
 

 

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar este parecer no caso de novas evidências serem 

publicadas. 

 

Conclusão do parecer: março/2010 

 


