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Síntese da Recomendação 
Objetivo: Avaliar as evidências relativas ao uso de cateter 
balão eluidor de paclitaxel (SeQuent

®
 Please, B. Braun, 

Melsungen, Alemanha) no tratamento de reestenoses 
coronarianas intrastent e no tratamento de estenoses de 
pequenos vasos comparativamente ao tratamento com 
angioplastia utilizando cateter balão convencional ou com 
uso de novo stent. 
Introdução: O uso de stents no tratamento da doença 
cardíaca coronariana diminuiu a incidência de reestenoses 
comparativamente a angioplastia isolada. Entretanto, a 
reestenose segue associado à significativa 
morbimortalidade, ocorrendo em cerca em 5-35% do total 
de stents implantados.  Nos casos em que a reestenose 
intrastent ocorre, seu manejo segue sendo um desafio, 
levando a alteração da terapêutica medicamentosa, 
reintervenções endovasculares e mesmo cirurgia cardíaca. 
Entre as opções intervencionistas, a colocação de um 
novo stent eluidor de droga (DES) vem sendo considerada 
a melhor opção disponível. Contudo, o implante de um 
DES dentro de outro stent pode reduzir ainda mais a 
flexibilidade do vaso, diminuindo progressivamente a 
possibilidade de tratamentos futuros. Além disso, as 
preocupações com uso prolongado de antiplaquetários e o 
risco de complicações trombóticas tornam-se ainda mais 
significativas nessas situações. 

 

Sumário das evidências  
1. Um ensaio clínico randomizado (ECR) avaliou o 
tratamento de reestenose intrastent e demonstrou 
diminuição na incidência de desfecho clínico 

combinado (trombose intrastent, revascularização da 
lesão alvo, IAM e morte) em seguimento de 12 e 24 
meses comparativamente ao tratamento com 
angioplastia convencional; 

2. Um ECR que avaliou o tratamento da reestenose 
intrastent sugere tendência de diminuição da 
incidência de desfecho clínico combinado (trombose 
intrastent, revascularização da lesão alvo, IAM e 
morte) em seguimento de 12 meses 
comparativamente ao tratamento com implante de 
novo stent; 

3. Dois ECR que avaliaram o tratamento de 
reestenose intrastent demonstraram significativa 
redução da diminuição intraluminal tardia em 
seguimento de seis meses comparativamente a 
pacientes tratados por angioplastia convencional ou 
com implante de stent; 

4. O único estudo publicado até o momento não 
permite concluir sobre a eficácia ou segurança do 
Sequent

®
 Please no tratamento de estenoses em 

coronárias de pequeno calibre, já que não houve 
comparação com qualquer tratamento padrão. 

Recomendações  

1. O cateter balão coronariano eluidor de paclitaxel 

SeQuent
®
 Please pode ser considerado como opção 

no tratamento de reestenoses intrastents 

convencionais (não-DES), apresentando menor 

perda luminal tardia e menor incidência de eventos 

clínicos adversos comparativamente ao tratamento 

com angioplastia convencional ou implante de novo 

stent. (Grau de Evidência B) 

 

2. O SeQuent
®
 Please pode ser uma opção no 

tratamento de reestenoses ocorrendo no interior de 

DES quando houver indicação de redução do tempo 

de uso de terapia antiplaquetária dupla 

(AAS+clopidogrel) ou impossibilidade técnica de 

implante de novo stent. (Grau de Evidência C) 

 

3. Não há evidências que permitam concluir sobre a 

eficácia e segurança do uso do SeQuent
®
 Please no 

tratamento de estenoses coronarianas em vasos de 

pequeno calibre. Seu uso nestas situações, portanto, 

pode ser considerado experimental. Ainda assim, seu 

uso pode ser uma opção quando as demais 

alternativas terapêuticas estiverem esgotadas. 

Nestes casos extremos, as incertezas de benefícios 

e riscos devem ser claramente discutidas entre 

médico e paciente. 
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Cronograma de Elaboração da Avaliação 

 

  

Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a serem 

respondidas. 

  

Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura. 

Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho. 

Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da literatura e 

criação da versão inicial da avaliação. 

Elaboração do protocolo inicial da Avaliação. 

  

Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista e Auditor para apresentação dos 

resultados e discussão. 

  

Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e Auditor. 

  

Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos Auditores e 

Cooperados. 

  

Apresentação do protocolo na reunião do Colégio de Auditores. 

  

Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e Médicos 

Cooperados. 



 

MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 

Estratégia de busca da literatura e resultados 

1. Busca de avaliações e recomendações elaboradas por entidades internacionais 

reconhecidas em avaliação de tecnologias em saúde: 

 National Institute for Clinical Excellence (NICE) 

 Canadian Agency for Health Technology Assessment (CADHTA) 

  

2. Busca de revisões sistemáticas e meta-análises (PUBMED e Cochrane). 

3. Busca de ensaios clínicos randomizados que não estejam contemplados nas avaliações 

ou meta-análises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Na ausência de 

ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência disponível: 

estudos não-randomizados ou não-controlados. 

4. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro 

das UNIMED de cada cidade ou região. 

 

 Serão considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. 

Estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou meta-análises não serão 

posteriormente citados separadamente, a menos que justificado. 

 

Apresentação da Recomendação: 

 Descreve-se sumariamente a situação clínica, a tecnologia a ser estudada e a questão a ser 

respondida, discutem-se os principais achados dos estudos mais relevantes e com base nestes 

achados seguem-se as recomendações específicas. Quando necessário são anexadas 

classificações ou escalas relevantes para utilização mais prática das recomendações. 

 Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a recomendação, 

conforme a tabela abaixo: 

 

 

Graus de Recomendação 

A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de meta-análises ou 
revisões sistemáticas 

 
B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, ou de estudos controlados não-

randomizados 
 
C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de 

especialistas. 

 
 



 

1. Condição Clínica 

A doença cardíaca coronariana (DCC) é importante causa de morte e incapacidade, sendo 

responsável por mais de um terço das mortes em maiores de 35 anos em países desenvolvidos. 

A aterosclerose coronariana resultando em diminuição progressiva ou interrupção súbita do 

fluxo sanguíneo ao miocárdio é o mecanismo que resulta na maioria dos sintomas e eventos 

mórbidos relacionados à doença. 

Entre as formas terapêuticas que mais se desenvolveram no tratamento da DCC está o 

tratamento endovascular, incluindo a angioplastia associada ou não ao implante de stents 

(endopróteses). A angioplastia isolada, devido a alta incidência de reestenose, foi 

progressivamente suplantada pelo implante de stents. Entretanto, apesar da reestenose ser 

menos freqüente com o uso desses dispositivos, este evento segue associado à significativa 

morbimortalidade, ocorrendo em cerca em 5-35% do total de stents implantados. O uso de 

stents eluidores de drogas (drug-eluting stents - DES) diminui significativamente a incidência 

de reestenose em casos de risco moderado ou alto, porém, a associação com eventos 

trombóticos tardios e necessidade de uso de duas medicações antiplaquetárias em longo prazo 

torna a relação risco/benefício deste método nem sempre favorável. 

 

Nos casos em que a reestenose intrastent ocorre, seu manejo segue sendo um desafio na 

prática diária da cardiologia clínica e intervencionista, levando a necessidade de alteração da 

terapêutica medicamentosa, reintervenções endovasculares e mesmo cirurgia cardíaca. Entre 

as opções intervencionistas, a colocação de um DES vem sendo considerada a melhor opção 

disponível. Entretanto, o implante de um DES dentro de outro stent pode reduzir ainda mais a 

flexibilidade do vaso, diminuindo progressivamente a possibilidade de tratamentos futuros. 

Além disso, as preocupações com uso prolongado de antiplaquetários e o risco de 

complicações trombóticas tornam-se ainda mais significativas nessas situações. 

 

 

2. Descrição da Intervenção  

 

Em um cenário de limitadas opções com suficiente efetividade, o uso de balões eluidores de 

drogas surge como alternativa não só para o tratamento das estenoses intrastent, mas também 

para o manejo de estenoses em vasos pequenos, onde, por vezes, a colocação de stents não é 

tecnicamente possível ou apresenta risco aumentado de reestenose.  

 

Balões eluidores de drogas permitem a liberação de medicação no local tratado sem a 

necessidade de implante de stents, evitando assim a mudança permanente da estrutura do vaso, 

permitindo a repetição futura do procedimento, e sendo aplicável em situações nas quais os 

DES não oferecem proteção suficiente para reestenose. Dados pré-clínicos sugerem que a 

curta exposição da parede do vaso a inibidores lipofílicos da proliferação celular é suficiente 

para prevenir a reestenose por ação através da inibição da proliferação da neoíntima 

coronariana. Os balões liberam uma concentração inicialmente homogênea da medicação na 

parede do vaso, o que já se mostrou tão eficaz quanto a liberação sustentada. Além disso, a 

ação da medicação liberada pelo balão poderia agir sobre áreas não recobertas por stent, o que 

pode ser especialmente útil no caso de vasos pequenos ou tortuosos. 

 



 

O balão eluidor de droga cujos estudos clínicos estão em fase mais avançada é o SeQuent
®
 

Please (B.Braun, Melsungen, Alemanha). O balão é revestido com 3ug de paclitaxel/mm
2
, 

tendo a iopromida com elemento hidrofílico.  A liberação da droga é de 90% na primeira 

insuflação, objetivando alta concentração do fármaco na parede do vaso, com mínima 

liberação sistêmica. 

 

Na maioria dos pacientes incluídos nos estudos clínicos até o momento foram utilziados no 

período pré-procedimento a combinação de aspirina, heparina e clopidrogrel. Inibidores da 

glicoproteína IIb/IIIa foram utilizados em parte dos casos. Na maioria das vezes foi realizada 

predilatação com balão convencional antes do uso do balão eluidor de medicação. A terapia 

antiplaquetária dupla é recomendada por três meses, período após o qual o clopidogrel poderia 

ser suspenso. 

 

 

3. Objetivo da Recomendação 

Avaliar as evidências relativas ao uso de cateter balão eluidor de paclitaxel 

(SeQuent
®
 Please, B. Braun, Melsungen, Alemanha) no tratamento de reestenoses 

coronarianas intrastent e no tratamento de estenoses de pequenos vasos comparativamente 

ao tratamento com angioplastia utilizando cateter balão convencional ou com uso de novo 

stent. 

 

4. Resultados da Busca da Literatura 

     4.1 Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais 

- NICE: 1 avaliação de dezembro-2010 relativo ao uso de SeQuent Please na 

reestenose intrastent
 

 

- CADHTA: 0 

 

- Diretrizes Internacionais: 0 

 

 4.2 Meta-análises e Revisões Sistemáticas: 0 

  

 4.3 Ensaios Clínicos Randomizados: 2 avaliando o tratamento de reestenose 

intrastent; 

 

 4.4 Estudos Observacionais ou experimentais não comparados: 1 avaliando o 

tratamento de vasos de pequeno diâmetro; 

 

  

5. Síntese dos Estudos 

5.1 Avaliações de Tecnologia e Diretrizes Internacionais 

 National Institue for Clinical Excellence (NICE) 

Em recomendação publicada em dezembro-2010
1 

são feitas as seguintes considerações: 



 

- as evidências disponíveis até o momento, ainda que quantitativamente limitadas e com 

seguimento de tempo relativamente curto, mostram menor incidência de reestenose 

após o tratamento de estenoses intrastent com o uso do SeQuent
®
 Please 

comparativamente a DES com paclitaxel ou balões não eluidores de medicação; 

- o uso do SeQuent
®
 Please parece especialmente relevante em situações de estenose 

intrastent nas quais tecnicamente não é possível o implante de novo stent; 

- a maior parte das evidências disponíveis refere-se ao uso de SeQuent
®
 Please em 

estenoses no interior de stents convencionais (não eluidores de medicação), sendo 

insuficientes as evidências relativas a reestenose intra-DES;  

- o tempo de uso recomendado do clopidogrel após o implante do SeQuent
®
 Please é de 

três meses, ainda que em dois protocolos o clopidogrel tenha sido suspenso após um 

mês. O uso do clopidogrel por menor tempo é uma alternativa para pacientes com alto 

risco de sangramento; 

- O Comitê avaliador considerou que o SeQuent
®
 Please poderia, teoricamente, ser útil 

no tratamento de estenoses em pequenos vasos ou em locais de anatomia complexa 

onde o implante de stents é difícil ou não indicado. Mais evidências nessas situações 

específicas são necessárias; 

- O fato de não haver o implante de material permanente, a dose inferior de paclitaxel 

utilizada em relação aos DES e o corpo de evidências disponíveis até o momento 

sugerem que dificilmente questões de segurança em longo prazo relacionadas ao uso do 

SeQuent
®
 Please possam suplantar aquelas relacionadas ao implante de DES; 

- Ainda que os dados sejam limitados ao horizonte de tempo de um ano, as evidências 

disponíveis sugerem que o uso do SeQuent
®
 Please pode reduzir custos 

comparativamente ao uso dos DES em casos de reestenose intrastent.  

 

Finalmente, o NICE recomenda: 

1- Adotar o SeQuent
® 

Please no tratamento de reestenoses no interior de stents 

“convencional” (não-DES); 

2- O uso do SeQuent
® 

Please também pode ser considerado como opção para o 

tratamento de reestenoses intrastent de qualquer tipo (incluindo DES) se houver 

razões clínicas indicando a necessidade de minimizar o tempo de uso do clopidogrel 

e nos casos em que a colocação de novo stent seja tecnicamente impossível. 

 

Observação dos revisores: A análise econômica foi conduzida com valores dos 

produtos e serviços utilizados nos serviços de saúde da Inglaterra. 



 

 

5.2 Ensaios Clínicos Randomizados (ECR) 

ESTUDO DELINEAMENTO E 

POPULAÇÃO 

INTERVENÇÕES E 

DESFECHOS 

RESULTADOS 

(Intervenção vs Controle) 

PEPCAD II -
Unverdorben 
M, et al. 
Circulation, 
2009 2 

 ECR 
 Tamanho da amostra = 131 
 Critérios de inclusão: >18 anos, com 

estenoses >70% e <22mm de extensão, 
no interior de stent “convencional” (não-
DES) em vaso coronariano com 
diâmetro entre 2,5 e 3,5mm; 

 Critérios de exclusão: infarto agudo do 
miocárdio (IAM) nas últimas 48 horas, 
depuração da creatinina endógena 
<30mL/minuto, neoplasias com 
expectativa de vida <2 anos, estenose 
não tratada do tronco da coronária 
esquerda ou stents cobrindo um ramo 
>2mm. Hipersensibilidade  a medicações 
do protocolo. 

 Todas lesões tratadas foram em 
coronárias nativas, exceto um caso com 
estenose intrastent em enxerto de 
safena  

 Intervenção: angioplastia com 
balão eluidor de paclitaxel 
(SeQuent® Please, B.Braun, 
Alemanha) sem implante de 
stent 
 Grupo controle: implante de 

DES eluidor de paclitaxel 
(Taxus Liberté, Boston 
Scientific, MA, EUA) 
 Desfecho principal: 

diminuição intraluminal tardia 
em 6 meses. 
 Desfechos secundários: 

diminuição intraluminal tardia 
em 12 meses e eventos 
clínicos combinados em até 
12 meses (trombose 
intrastent, revascularização 
da lesão alvo, IAM e morte) 

 Média de idade: 64,6±9,7 vs 65,1±8,7anos 
 Sexo masculino: 72,7 vs 76,9% 
 Diabetes: 33,3 vs 26,2% 
 Diminuição intraluminal tardia em 6 meses:  
Média±DP: 0,17±0,42mm vs 0,38±0,61 mm (P = 0,03) 
Mediana:  0.09 mm vs 0.24 mm, 
 Análise por intenção de tratamento 

- Revascularização lesão alvo em 12 meses 6,3 vs 15,4% 
(P = 0,15) 
- IAM: 0 vs 1,5% (P = 0,99) 
- Morte: 3 vs 4,6% (P = 0,98) 
- Trombose intrastent: 0 
- Desfecho combinado: 9,1 vs 21,5% (P = 0,08) 

 Análise por tratamento recebido: nesta análise quatro 
pacientes nos quais não foi possível o implante de stent 
foram tratados com o SeQuent Please 

- Reestenose binária: 6,7 vs 20,4% (P = 0,05) 
- Revascularização lesão alvo em 12 meses 5,7 vs 16.7% 
(P = 0,08) e MACE* 7,1 vs 18,3% (P = 0,06) 

Comentário: Estudo conduzido em 10 centros da Alemanha e patrocinado pela B.Braun (fabricante do SeQuent® Please) 
 

  



 

ESTUDO DELINEAMENTO E 

POPULAÇÃO 

INTERVENÇÕES E 

DESFECHOS 

RESULTADOS 

(Intervenção vs Controle) 

ISR I – 
Scheller B, et 
al. N Engl J 
Med, 2006.2  
ISR II – 
Scheller B, et 
al. Clin Res 
Cardiol, 
2008.3 

O ISR II é a 
continuação 
do ISR I com 
maior número 
de pacientes. 

 ECR 
 Tamanho da amostra = 108 
 Critérios de inclusão: >18 anos, com 

angina estável ou instável ou um teste 
funcional positivo e estenose >70% e 
<30mm de extensão no interior de 
qualquer tipo de stent implantado em 
vaso com diâmetro entre 2,5 e 3,5mm; 

 Critérios de exclusão: infarto agudo do 
miocárdio (IAM) nas últimas 72 horas ou 
creatinina sérica >2,0mg/dL, 
hipersensibilidade a medicações do 
protocolo. 

 

 Intervenção: angioplastia com 
balão eluidor de paclitaxel 
Paccocath (Bavaria Medizin 
Technologie GmbH, 
Alemanha) (posteriormente 
esse balão foi patenteado 
pela B.Braun com o nome de 
SeQuent® Please) 
 Grupo controle: angioplastia 

com balão convencional do 
mesmo modelo (Bavaria 
Medizin Technologie GmbH, 
Alemanha) 
 Desfecho principal:diminuição 

intraluminal tardia em 6meses 
 Desfechos secundários: 

reestenose angiográfica 
binária e eventos clínicos 
combinados em 24 meses 
(trombose intrastent, 
revascularização da lesão 
alvo, IAM, AVC e morte) 

 Média de idade: 65,4±10,3 vs 66,3±9,8anos 
 Sexo masculino: 78 vs 57% 
 Diabetes: 17 vs 31% 
 Diminuição intraluminal tardia em 6 meses:  
Média±DP: 0,11±0,44mm vs 0,80±0,79 mm (P = 0,001) 
 Análise por intenção de tratamento 12 meses 

- Revascularização lesão alvo 4 vs 37% (P = 0,001) 
- IAM: 2 vs 9% (P = 0,58) 
- Morte: 4 vs 6% (P = 0,91) 
- AVC: 4 vs 4% (P = 1,0) 
- MACE*: 9 vs 44% (P = 0,001) 

 Análise por intenção de tratamento 24 meses 
- Revascularização lesão alvo 6 vs 37% (P = 0,001) 
- IAM: 2 vs 9% (P = 0,58) 
- Morte: 4 vs 6% (P = 0,91) 
- AVC: 4 vs 6% (P = 0,84) 
- MACE*: 11 vs 44% (P = 0,001) 

 Taxa de estenose binária em 6 meses 
- Intrastent: 6 vs 49% (P = 0,001) 
- No segmento tratado: 6 vs 51% (P = 0,001) 

 

Comentário: Estudo conduzido em cinco centros universitários da Alemanha. Patrocinado pelo fabricante do cateter balão utilizado no estudo. 
Dois dos autores são co-inventores do produto e proprietários de patentes relacionadas à tecnologia em avaliação.  
*MACE = major adverse cardiac events (desfecho combinado) 
 

 

  



 

5.3 Estudos Observacionais 

ESTUDO DELINEAMENTO E 

POPULAÇÃO 

INTERVENÇÕES E 

DESFECHOS 

RESULTADOS 

(Intervenção) 

PEPCAD I - 
Unverdorben 
M, et al. Clin 
Res Cardiol, 
2010 4 

 Estudo de intervenção não comparado 
 Tamanho da amostra = 120 
 Critérios de inclusão: >18 anos, com 

angina estável ou instável ou um teste 
funcional positivo, com estenose única, 
>70% e com extensão <22mm, sem 
tratamento invasivo prévio, em coranária 
nativa com diâmetro de referência entre 
2,25 e 2,8mm; 

 Critérios de exclusão: infarto agudo do 
miocárdio (IAM) nas últimas 48 horas, 
depuração da creatinina endógena 
<30mL/minuto, neoplasias com 
expectativa de vida <2 anos, estenose 
não tratada do tronco da artéria 
coronária esquerda, lesões em área de 
emergência de ramo >2mm, lesões 
reestenóticas e pacientes com 
hipersensibilidade  a medicações do 
protocolo. 

 Intervenção: angioplastia com 
balão eluidor de paclitaxel 
(SeQuent® Please, B.Braun, 
Alemanha) sem implante de 
stent 
 Em pacientes com resultado 

insuficiente após a 
angioplastia era facultado o 
implante de stent 
convencional (não-DES) 
 Desfecho principal: 

diminuição intraluminal tardia 
em 6 meses. 
 Desfechos secundários: taxa 

de reestenose e eventos 
clínicos combinados em até 
12 meses (trombose 
intrastent, revascularização 
da lesão alvo, IAM e morte) 

 Média de idade: 68,1±7,9 anos 
 Sexo masculino: 72% 
 Diabetes: 33% 
 Diâmetro médio dos vasos tratados: 2,35±0,19mm 
 Diminuição intraluminal tardia em 6 meses:  

- Média±DP: 0,28±0,56mm 
 Desfechos secundários em 12 meses 

- Revascularização lesão alvo: 11,9% 
- IAM: 1,7% (não relacionado a lesão tratada) 

- Morte: 0 
- Trombose intrastent: 1,7% 
- Desfecho combinado: 15,3% 

 Em quatro casos (3%) a lesão não pode ser ultrapassada 
pelo cateter. Dois puderam ser tratados com balão 
convencional. 
 Ocorreram 21 dissecções entre os 114 pacientes nos quais 

o balão SeQuent Please foi utilizado (18%) 
 O SeQuent Please foi utilizado isoladamente em 82 casos 

(70%). O tratamento foi complementado com uso de sten 
em 32 (27%) por resultado insatisfatório e em 20 (17%) para 
tratamento de dissecções. 

Comentário: Estudo conduzido em 8 centros da Alemanha e patrocinado pela B.Braun (fabricante do SeQuent® Please). O delineamento não 
comparado impede conclusões ou extrapolações quanto à eficácia e segurança do método. Seus resultados podem ser considerados como 
subsídio para realização de ensaios clínicos randomizados, tendo como grupo de comparação pacientes tratados com stents convencionais e/ou 
DES.  



 

6. Benefícios esperados  

6.1 Tratamento de reestenose coronariana intrastent com o balão SeQuent
®
 Please 

 Desfechos Primordiais 

o Um ECR avaliando o tratamento de reestenose intrastent demonstrou dimuição 

na incidência de desfecho clínico combinado (trombose intrastent, 

revascularização da lesão alvo, IAM e morte) em seguimento de 12 e 24 meses 

comparativamente ao tratamento com angioplastia convencional; 

o Um ECR avaliando o tratamento de reestenose intrastent sugere tendência de 

diminuição da incidência de desfecho clínico combinado (trombose intrastent, 

revascularização da lesão alvo, IAM e morte) em seguimento de 12 

comparativamente ao tratamento com implante de novo stent; 

 Desfechos Secundários:  

o Dois ECR avaliando o tratamento de reestenose intrastent demonstram 

significativa redução da diminuição intraluminal tardia em seguimento de seis 

meses comparativamente a pacientes tratados por angioplastia convencional ou 

com implante de stent. 

 

6.2 Tratamento de estenoses em vasos coronarianos de pequeno calibre com o 

balão SeQuent
®

 Please 

 

 Desfechos Primordiais e Secundários 

o O único estudo publicado até o momento não permite concluir sobre a eficácia 

ou segurança do Sequent
®
 Please no tratamento de estenoses em coronárias de 

pequeno calibre, já que não houve comparação com uma ou mais opções 

padrão. 



 

7. Interpretação e Recomendações  

 

1. O cateter balão coronariano eluidor de paclitaxel SeQuent
®
 Please pode ser 

considerado como opção no tratamento de reestenoses intrastents convencionais (não-

DES), apresentando menor perda luminal tardia e menor incidência de eventos clínicos 

adversos comparativamente ao tratamento com angioplastia convencional ou implante 

de novo stent. 

(Grau de Evidência B) 

 

 

2. O SeQuent
®
 Please pode ser uma opção no tratamento de reestenoses ocorrendo no 

interior de DES quando houver indicação de redução do tempo de uso de terapia 

antiplaquetária dupla (AAS+clopidogrel) ou impossibilidade técnica de implante de novo 

stent.  

(Grau de Evidência C) 

 

 

3. Não há evidências que permitam concluir sobre a eficácia e segurança do uso do 

SeQuent
®
 Please no tratamento de estenoses coronarianas em vasos de pequeno calibre. 

Seu uso nestas situações, portanto, pode ser considerado experimental. Ainda assim, seu 

uso pode ser uma opção quando as demais alternativas terapêuticas estiverem esgotadas. 

Nestes casos extremos, as incertezas de benefícios e riscos devem ser claramente 

discutidas entre médico e paciente. 

 

DES = drug eluting stent 

 

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novos estudos estejam 

disponíveis. 
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