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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

1. Descrição do Produto  

O Yukon Choice é uma endoprótese coronariana (stent) expansível por balão produzida em aço 

cirúrgico 316LVM com superfície microporosa e sem polímero. O fármaco, rapamicina, é 
impregnado no stent na sala de hemodinâmica minutos antes de sua colocação, permitindo a 

individualização da dose de farmaco a ser utilizada em cada paciente. O produto é apresentado 

em diâmetros de 2 a 4 mm, e comprimentos de 8 a 24mm.  

 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

- Ensasios clínicos randomizados com desfechos clínicos: 1 
- Ensasios clínicos randomizados com desfechos angiográficos: 3 

- Estudos de coorte (observacionais, comparados): 2 

 
Descrição dos estudos: 

1. Estudos ISAR-TEST-3 

 

A. Mehilli J, Byrne RA, Wieczorek A, Iijima R, Schulz S, Bruskina O, Pache J, Wessely R, 

Schömig A, Kastrati A; Intracoronary Stenting and Angiographic Restenosis Investigators--

Test Efficacy of Rapamycin-eluting Stents with Different Polymer Coating Strategies (ISAR-

TEST-3). Randomized trial of three rapamycin-eluting stents with different coating strategies 

for the reduction of coronary restenosis. Eur Heart J. 2008 Aug;29(16):1975-82 

Ensaio clinico randomizado delineado com objetivo de testar a não inferioridade dos stents com 

polímero biodegradável (BP), sem polímero – Yukon (PF), comparativamente a um stent com 

polímero e eluidor de rapamicina (PP - Cypher). O desfecho principal foi perda luminal tardia 

intra-stent na angiografia de controle em 6-8 meses. Um total de 605 pacientes foram 

randomizados, sendo que a angiografia necessária para avaliar o desfecho principal foi obtida em 
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6-8 meses em 492 pacientes (81.3%). A media de perda luminal intra-stent foi de 0,17 +/- 0,45 

mm no grupo BP vs. 0,47 +/- 0,56 mm no grupo PF vs. 0,23 +/- 0,46 mm no grupo PP. O stent 

biodegradável foi considerado não-inferior ao stent com polímero e eluidor de rapamicina 

(Cypher), porém o stent sem polímero com eluidor de rapamicina (Yucon) foi inferior ao stent 

com polímero e eluidor de rapamicina (Cypher). Não houve diferença nos desfechos de segurança 

avaliados em até um ano de seguimento. Os autores concluem que, apesar dos dois stents testados 

mostrarem-se tão seguros quanto o stent padrão (Cypher), o stent sem polímero (Yukon) mostrou 

inferioridade no desfecho principal (perda luminal tardia) em relação ao stent Cypher, utilizado 

como padrão para efeito de comparação. 

 Comentário do revisor: desfechos clínicos não foram adequadamente avaliados, em parte 

porque o tamanho da amostra e o curto período  de seguimento não permitiram a ocorrência de 

um número suficiente de eventos para avaliação. 

 

B. Byrne RA, Kufner S, Tiroch K, Massberg S, Laugwitz KL, Birkmeier A, Schulz S, Mehilli J; 

ISAR-TEST-3 Investigators. Randomised trial of three rapamycin-eluting stents with different 

coating strategies for the reduction of coronary restenosis: 2-year follow-up results. Heart. 

2009; 95(18):1489-94.  

Acompanhamento de 2 anos do estudo ISAR-TEST-3 descrito acima: ensaio clinico no qual 

pacientes 605 pacientes foram randomizados para tratamento com três diferentes tipos de stent 

contendo rapamicina: um com polímero biodegradável (BP), um com polímero permanente (PP; 

Cypher
®
) ou um sem polímero (PF; Yukon

®
). Foram apresentados os desfechos após dois anos de 

seguimento, incluindo revascularização de lesão alvo, morte ou infarto do miocárdio, tromobose 

intrastent e perda luminal tardia avaliada por angiografia. Não houve diferença significativa entre 

os pacientes com BP, PP e PF quanto aos desfechos perda de diâmetro luminal (8,4 vs 10,4 vs 

14,3%; p-0,19), morte ou infarto (5,9 vs 6,4 vs 6,5%; p=0,97), trombose intrastent (0,5 vs 1,0 vs 

1,0%; p=0,82). Reavaliação angiográfica, disponível para 69% dos pacientes, mostrou que a 

perda luminal tardia “retardada” foi diferente entre os grupos. Considerando-se os 302 individuos 

estudados, a perda luminal foi de 0,17mm vs 0,16mm vs 0,01mm, respectivamente para BP, PP e 

PF (P<0,001). 

Comentário do revisor: Ainda que não tenha alcançado diferença estatística significativa, há 

uma diferença numericamente chamativa no desfecho perda luminal (com diferença de 8,4% 

para stent biodegradável para 14,3% para stent Yucon), não se podendo afastar a ocorrência de 

erro beta devido à amostra insuficiente.   

2. Byrne RA, Iijima R, Mehilli J, Pinieck S, Bruskina O, Schömig A, Kastrati A. Durability of 

antirestenotic efficacy in drug-eluting stents with and without permanent polymer. JACC 

Cardiovasc Interv. 2009;2(4):291-9. 

Estudo observacional conduzido em dois centros da Alemanha entre 2003 e 2006. Foram 

incluidos pacientes com indicação de revascularização percutânea em coronárias nativas. Foram 

excluídos casos de infarto agudo do miocárdio. Foram elegíveis para o estudo 2588 casos, sendo 

que os resultados referem-se a 2030 que realizaram angiografia em 6-8 meses e a 1331 em 2 anos. 

Do total de casos, 909 foram tratados com stens Cypher, eluidores de rapamicina com polímero 

permanente (RES), 494 com stents eluidores de rapamicina (PF-RES) e 627 com stents Taxus, 

eluidores de paclitaxel com polímero permanente (PES). O desfecho principal do estudo foi a 

perda tardia de diâmetro luminal (LLL) entre as angiografias de 6-8 meses e a de 2 anos. Os 259 

pacientes que necessitaram revascularização durante a angiografia de 6-8 meses não foram 
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incluídos no seguiemento. A média geral de LLL foi 0,12 +/- 0,49 mm , sendo de 0,17 +/- 0,50 

mm, 0,01 +/- 0,42 mm e 0,13 +/- 0,50 mm, respectivamente para RES, PF-RES e PES (p < 

0.001). A análise multivariada mostrou que o único fator preditor de menor LLL foi o uso de 

stents sem polímero. 

Observação dos revisores: por tratar-se de estudo observacional e com elevado número de 

perdas de seguimento, a força da evidência fornecida pelos resultados apresentados é limitada. 

Somente desfechos angiográficos foram avaliados, não sendo descritos desfechos clínicos. 

 

3. Byrne RA, Mehilli J, Iijima R, Schulz S, Pache J, Seyfarth M, Schömig A, Kastrati A. A 

polymer-free dual drug-eluting stent in patients with coronary artery disease: a randomized 

trial vs. polymer-based drug-eluting stents. Eur Heart J. 2009 ;30(8):923-31. 

Ensaio clinico conduzido em dois centros da Alemanha no qual 1007 pacientes submetidos a 

angiografia com colocação de stent foram randomizados para implante do stent Cypher, com 

polímero permanente e eluidor de rapamicina (SES), stent sem polímero eluidor de rapamicina e 

probucol (Dual-DES) ou stent  Endeavor, eluidor de zotarolimus com polímero permantente 

(ZES). O desfecho principal foi angiográfico, porém desfechos clínicos foram secundariamente 

analisados. Foi observada diferença entre os grupos na taxa de reestenose binária, sendo 11% no 

grupo Dual-DES vs 19,3% no grupo ZES (P=0.002) e vs 12% no grupo SES (P=0,68). Da mesma 

forma, revascularização de lesão alvo também foi diferente entre os grupos: Dual-DES 6,8% vs 

ZES 13,6% (P = 0,001) vs SES 7,2% (P = 0.83). Não foi observada diferença em trombose 

intrastent, morte cardiaca ou infarto.  Os autores concluem que o novo stent sem polímero (ainda 

não comercialmente disponível na época do estudo), esteve associada a alta eficácia não 

reestenótica, entretanto, consideram que o benefício clínico precisa ser investigado em futuros 

estudos. 

Comentário dos revisores: o stent sem polímero utilizado no estudo não é o stent Yukon, e sim, 

um stent com polímero, porém eluidor de duas drogas, rapamicida e probucol. Apesar da 

diferença na indicência de eventos angiográficos, não houve diferença em desfechos clínicos. 

 

4. Ruef J, Störger H, Schwarz F, Haase J. Comparison of a polymer-free rapamycin-eluting 

stent (YUKON) with a polymer-based paclitaxel-eluting stent (TAXUS) in real-world 

coronary artery lesions. Catheter Cardiovasc Interv. 2008;71(3):333-9. 

Estudo observacional retrospectivo avaliando 410 pacientes submetidos a implantes de stens 

Yukon (n=205) ou Taxus (n=205) por doença cardíaca coronariana. Dos pacientes incluídos, 

estava disponível angiografria de seguimento em seis meses em 183 (81,3%) e 181 (80,4%) 

pacientes, respectivamente tratados com Yukon e Taxus. Houve um caso de trombose intrastent, 

resultando em infarto do miocárdio no grupo Taxus, e nenhum caso no grupo Yukon. Ocorreram 

duas mortes de causa não cardíaca no grupo tratado com o stent Yukon. O total de eventos 

cardíacos maiores em seis meses de seguimento foi de 50 (24,4%) vs 33 (16,1%), 

respectivamente para os grupos Yukon e Taxus (p=0,11). Análise de sobrevida avaliando o tempo 

de sobrevida sem desfechos cardíacos maiores não foi diferente entre os grupos.  

Comentário dos revisores: Ainda que não tenha alcançado diferença estatística significativa, há 

uma diferença numericamente chamativa no número de eventos cardíacos maiores entre os 

grupos, não se podendo afastar a ocorrência de erro beta devido à amostra insuficiente. Não foi  
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apresentado cálculo de tamanho de amostra ou mencionado o poder do estudo, o que poderia 

permitir melhor avaliação da possibilidade destetipo de erro. O tempo de seguimento, seis meses, 

também é limitado, considerando o conhecimento atual relativo à ocorrência de eventos adversos 

tardios em portadores de stents farmacológicos. 

5. Mehilli J, Kastrati A, Wessely R, Dibra A, Hausleiter J, Jaschke B, Dirschinger J, Schömig 

A; Intracoronary Stenting and Angiographic Restenosis--Test Equivalence Between 2 

Drug-Eluting Stents (ISAR-TEST) Trial Investigators. Randomized trial of a nonpolymer-

based rapamycin-eluting stent versus a polymer-based paclitaxel-eluting stent for the 

reduction of late lumen loss. Circulation. 2006 Jan 17;113(2):273-9.  

 

Este ensaio clínico randomizou 450 pacientes para implante e um entre dois tipos de stents 

coronarianos: Yukon ou Taxus. O desfecho principal avaliado foi perda tardia de diâmetro 

luminal intra-stent (LLL). Desfechos secundários foram reestenose angiográfica e necessidade de 

revascularização de lesão alvo. O estudo foi delineado para mostra não inferioridade do stent 

Yukon, tolerando uma diferença de perda luminal de até 0,13mm. Nova angiografia foi realizada 

após 6-8 meses em 81% dos pacientes. A diferença em LLL foi de 0,002mm, sendo o limite 

superior do intervalo de confiança de 95% 0,1mm (p=0,02), ou seja, tornando improvável a 

inferioridade do stent Yukon em relação ao stent Taxus para este desfecho. Reestenose 

angiográfica e necessidade de revascularização foram semelhantes nos dois grupos. 

Comentário dos revisores: O tempo de seguimento, seis meses, é limitado, considerando o 

conhecimento atual relativo à ocorrência de eventos adversos tardios em portadores de stents 

farmacológicos. 

6. Hausleiter J, Kastrati A, Wessely R, Dibra A, Mehilli J, Schratzenstaller T, Graf I, Renke-

Gluszko M, Behnisch B, Dirschinger J, Wintermantel E, Schömig A; investigators of the 

individualizable durg-eluting Stent System to Abrogate Restenosis Project. Prevention of 

restenosis by a novel drug-eluting stent system with a dose-adjustable, polymer-free, on-site 

stent coating. Eur Heart J. 2005;26(15):1475-81.  

Ensaio clinico randomizado de fase II delineado para avaliar a melhor dose de rapamicina a ser 

impregnada em stents metálicos sem polímero (0,5, 1,0 e 2,0%), comparativamente a stent 

metálico sem impregnação de fármaco.  Seiscentos e dois pacientes foram incluídos e o desfecho 

principal avaliado foi reestenose intra-stent  em angiografia após seis meses de seguimento. 

Eventos adversos foram acompanhados também nos seis meses seguinte a angiografia através de 

contato telefônico. A reestenose intrastent foi de 25,9% no stent sem medicação, 18,9% com a 

dose de 0,5, 17.2% com a dose de 1,0 e 14.7% com a dose de 2% de rapamicina (P=0,02). A 

necessidade de revascularização de lesão alvo em até um ano de seguimento foi de 21,5% entre os 

pacientes tratados com stent sem fármaco e de 16,4, 12,6 e 8,8% respectivamente para as doses de 

0,5, 1,0, and 2,0% de rapamicina (P=0,006).  

Comentário dos revisores: não foi realizada comparação com stent padrão não farmacológico, e 

sim, com stent sem fármaco, mas de mesma plataforma, ou seja, com superfície microporosa. 

Sendo assim, este estudo permite apenas concluir que a maior dose de impregnação com 

rapamicina foi superior a doses menores ou a não impregnação com drogas quando stent desta 

plataforma é utilizado. 
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CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  

[ ] Impacto orçamentário 
  

Foi apresentado pelo fornecedor o valor de R$ 9.150,00 por stent, com proposta 

datada em 13/08/09.  
 

SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Um ensaio clínico randomizado mostrou melhor desempenho em desfechos angiográficos 
do stent Yukon em relação ao stent Taxus

®
. 

- A ausência do polímero poderia permitira suspensão da terapia antiplaquetária dupla, 

porém esta hipótese específica não foi testada nos estudos. 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- Um ensaio clínico randomizado mostrou pior desempenho angiográfico do stent Yukon 
em relação aos stent com polímero degradável ou com polímero permanente; 

- Um estudo de coorte teve maior incidência maior de eventos cardíacos maiores em 

indivíduos portadores do stent Yukon. Ainda que esta diferença não tenha alcançado 
significância estatística, a possibilidade de erro beta como causa da não diferença neste 

estudo deve ser considerada 

- Ausência de benefício em desfechos clínicos (morte, infarto, necessidade de 

revascularização); 

- Ausência de comparações com outros stents eluidos (Endeavor
®
  ou Xsience

®
) 

- Menor tempo de seguimento em relação a outros stents disponíveis. Apenas uma 
publicação tem seguimento de dois anos, não tendo sido observada benefício clínico. 

 

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 considerou a ausência de estudos demonstrando benefício em desfechos clínicos e a 

existência de estudo sugerindo tendência de aumento de eventos cardíacos maiores em pacientes 

implantados com o stent Yukon, quando comparado ao stent Taxus. Ainda que a utilização de 

stents farmacológicos sem necessidade de polímero seja tecnologia promissora, consideramos 

prudente aguardar a publicação de estudos que demonstrem inequivocamente sua segurança e 

eficácia em longo prazo comparativamente as alternativas atualmente disponíveis de stents 

farmacológicos e não farmacológicos.  

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

 

Conclusão do parecer: março/2010 


