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Síntese da Avaliação 

Objetivo: Avaliar a segurança e eficácia 

do stent coronariono Catania® no 

tratamento da doença arterial coronariana 

elegível para tratamento percutâneo. 

Introdução: O stent Catania é revestido 

externamente por NanoThin Polyzene-F 

(Polyzene-F®), sendo, por isso, 

considerado um stent bioativo e não 

eluidor de medicações. A plataforma é 

em cromo-cobalto e expansível por balão. 

Os benefícios do revestimento seriam 

ação antinflamatória, com redução da 

atividade plaquetária, reduzindo, assim, a 

reestenose. 

 

Sumário das evidências  

Foram encontradas três publicações 

envolvendo a mesma coorte de pacientes. 

Na primeira publicação 55 pacientes são 

acompanhados por até 12 meses. Na 

segunda, resultados tomográficos são 

descritos para a mesma coorte. Na terceira 

publicação, a coorte foi ampliada para 254 

pacientes, porém os desfechos foram 

avaliados em seis meses. 

Não foram localizados ensaios clínicos 

randomizados já publicados ou protocolo 

de ensaio clínico em andamento.  

. 

 

SUMARIO DAS EVIDÊNCIAS 

Uma coorte de 254 pacientes de um 

único centro mostrou resultados de até 

seis meses de seguimento comparáveis 

ou superiores em eficácia e segurança a 

coortes prévias do mesmo centro.  

Apenas um estudo envolvendo 55 

pacientes avaliou desfechos por até 12 

meses. O pequeno número de pacientes 

impede que desfecho infrequentes 

tenham sido observados. Não há estudos 

publicados relatando a segurança por 

prazo superior a 12 meses. 

Nenhum ensaio clínico randomizado 

demonstrou segurança e eficácia 

comparativamente a alternativas 

terapêuticas disponíveis no mercado.  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[x] Parecer não favorável 

[x]  

Este parecer está embasado na ausência de 

qualquer ensaio clínico randomizado no qual a 

segurança e eficácia do stent Catania tenha 

sido demonstrada comparativamente a 

alternativas disponíveis. 

 



AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 
IDENTIFICAÇÃO 

Material: CataniaTM -  Coronary Stent System 

Fabricante: CeloNova BioSchiences - Estados Unidos 

Distribuidor: Formed Representação e Comércio Ltda 

Número do Registro na ANVISA: 80279420020 

Solicitante da avaliação: UNIMED Mercosul 

Data da solicitação inicial: 22/03/2011 

 

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 

Consultores em hemodinâmica: Dr. Rodrigo Weinstein 

Coordenador da Câmara Técnica: Dr. Alexandre M. Pagnoncelli 
 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              
 1. Descrição do Produto  

O stent Catania é revestido externamente por NanoThin Polyzene-F (Polyzene-

F®), sendo, por isso, considerado um stent bioativo e não eluidor de medicações. A 

plataforma é em cromo-cobalto e expansível por balão. Os benefícios do 

revestimento seriam sua ação antinflamatória, com redução da atividade plaquetária, 

propondo-se a reduzir, assim, a reestenose. 

  

 

 2. Indicação de Uso 

O Catania é indicado para o tratamento da doença coronariana oclusiva em 

vasos com diâmetro entre 2 e 4 mm.  
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3.SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

[x] Estudos em animais: 3 

[  ] Estudos clínicos em humanos: 

 [x] estudos não randomizados: 2 

 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 

 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos substitutos 

 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos primordiais 

 [  ] revisões sistemáticas 

 

 

Descrição dos estudos: 

3.1 Estudo em animais: 

 Radeleff B, Thierjung H, Stampfl U, Stampfl S, Lopez-Benitez R, Sommer C, 
Berger I, Richter GM. Restenosis of the CYPHER-Select, TAXUS-Express, and 
Polyzene-F nanocoated cobalt-chromium stents in the minipig coronary artery 
model. Cardiovasc Intervent Radiol. 2008 Sep-Oct;31(5):971-80. 
 
Stampfl U, Sommer CM, Thierjung H, Stampfl S, Lopez-Benitez R, Radeleff B, 
Berger I, Richter GM. Reduction of late in-stent stenosis in a porcine coronary 
artery model by cobalt chromium stents with a nanocoat of polyphosphazene 
(Polyzene-F). Cardiovasc Intervent Radiol. 2008 Nov-Dec;31(6):1184-92. 
 
Henn C, Satzl S, Christoph P, Kurz P, Radeleff B, Stampfl U, Stampfl S, Berger 
I, Richter GM. Efficacy of a polyphosphazene nanocoat in reducing 
thrombogenicity, in-stent stenosis, and inflammatory response in porcine renal 
and iliac artery stents. J Vasc Interv Radiol. 2008 Mar;19(3):427-37. 
 
Comentário: por não influenciarem a decisão de aprovação ou não do material, os 
estudos experimentais (em animais) não serão descritos nesta revisão. 

 

3.2 Estudos clínicos 

Tamburino C, La Manna A, Di Salvo ME, Sacchetta G, Capodanno D, Mehran R, 

Dangas G, Corcos T, Prati F. First-in-man 1-year clinical outcomes of the 

Catania Coronary Stent System with Nanothin Polyzene-F in de novo native 

coronary artery  lesions: the ATLANTA (Assessment of The LAtest Non-

Thrombogenic Angioplasty stent) trial. JACC Cardiovasc Interv. 2009 

Mar;2(3):197-204.  

Neste primeiro estudo em humanos, conduzido entre maio e agosto de 2007, o stent 
Catania foi implantado em 55 pacientes com doença coronariana isquêmica 
sintomática em coronária nativa não previamente tratada. Não houve randomização 
ou grupo de comparação. Os desfechos primários incluíram morte cardíaca, infarto 
relacionado ao vaso tratado, necessidade de reestenose de vaso e/ou de lesão 
tratado, necessidade de revascularização em geral e trombose intrastent. Os 
desfechos clínicos foram avaliados após 1, 6 e 12 meses. Foi descrito sucesso 
angiográfico na colocação de todos os stents. Perda luminal tardia foi de 0,6±0,48mm 
e o volume percentual de hiperplasia de neoíntima foi de 27,9±16,1% após 6 meses. 
Quinze pacientes foram selecionados aleatoriamente para realização de tomografia 
de coerência óptica, sendo observada cobertura de 99,5% das microestruturas do 
stent (struts). Reestenose angiográfica binária ocorreu em 6,8% dos pacientes. Não 
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foram relatadas mortes, infartos ou tromboses intrastent nos pacientes da amostra. A 
incidência de revascularização da lesão alvo por sintomas em 12 meses foi de 3,6%. 
 

Observação dos revisores: estudo sem grupo de comparação, não permitindo 

estimar a segurança e eficácia do material comparativamente a tratamentos e 

materiais consagrados. 

 

 La Manna A, Capodanno D, Cera M, Di Salvo ME, Sacchetta G, Corcos T, Prati 

F, Tamburino C. Optical coherence tomographic results at six-month follow-up 

evaluation of the CATANIA coronary stent system with nanothin Polyzene-F 

surface modification (from the Assessment of The LAtest Non-Thrombogenic 

Angioplasty Stent [ATLANTA] trial). Am J Cardiol. 2009 Jun 1;103(11):1551-5. 

 

Neste artigo estão descritos com maior detalhamento os dados tomográficos de 

coerência óptica do estudo Atlantis (descrito acima), no qual quinze pacientes entre 

os 55 participantes foram submetidos ao estudo tomográfico. Entre os desfechos 

tomográficos pode-se observar hiperplasia de neoíntima de 3,2±1,4mm e 38±17%, 

sem diferença entre diabéticos e não diabéticos. Não foram detectadas fraturas ou 

trombos. Não foram descritos desfechos clínicos. 

 

Capodanno D, La Manna A, Di Salvo ME, Sanfilippo A, Corcos T, Tamburino C. 

Early and mid-term clinical outcomes with the CATANIA coronary stent system 

vs. bare metal stents in patients with coronary artery disease. Cardiovasc 

Revasc Med. 2009 Oct-Dec;10(4):216-20. 

 

Coorte de 254 pacientes (seguimento e ampliação da mesma coorte de 55 pacientes 

descrita acima) incluídos no estudo de um centro da Itália (Universidade de Catania) 

aonde, desde maio de 2007, o uso de stents coronarianos não recobertos foi 

substituído pelo stent Catania. Os resultados da coorte são comparados com os de 

552 pacientes tratados no mesmo centro com stents não recobertos no período de 

janeiro a dezembro de 2001. O desfecho principal foi a incidência de eventos 

cardíacos ou cerebrovasculares maiores em seis meses de seguimento (MACCE). A 

incidência de MACCE no grupo tratado com o stent Catania foi de 8,5%. Foi 

identificado um caso de trombose intrastent subaguda e nenhum caso de trombose 

aguda intrastent. Os autores realizaram comparação com o grupo de pacientes 

tratados em 2001 com stents não recobertos e, após análise multivariada, 

identificaram maior risco de MACCE na coorte de 2001 comparativamente a coorte 

atual (HR 2,97, IC95% 1,09-8,14).  

Observação dos revisores: a comparação entre coortes de diferentes épocas não 

pode ser considerada uma comparação direta, não permitindo concluir sobre 

benefício da intervenção utilizada na coorte mais recente (stent Catania). Apesar de 

ter sido realizada análise multivariada, não há segurança suficiente da 

comparabilidade entre os grupos para que seja possível atribuir a nova tecnologia as 

diferenças encontradas na incidência de desfechos. Diferenças basais não avaliadas 

entre os grupos e melhor manejo dos pacientes quase uma década depois estão 

entre as causas que também podem explicar a menor incidência de desfechos na 

coorte mais recente. 
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CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         
 
[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Estudos de impacto orçamentário 
 
 
SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS E RISCOS 

- Uma coorte de 254 pacientes de um único centro mostrou resultados de até 

seis meses de seguimento comparáveis ou superiores em eficácia e 

segurança a coortes prévias do mesmo centro.  

- Apenas um estudo envolvendo 55 pacientes avaliou desfechos por até 12 

meses. O pequeno númeoro pacientes impede que desfecho infrequentes 

tenham sido observados. Não há estudos publicados relatando a segurança 

por prazo superior a 12 meses. 

- Nenhum ensaio clínico randomizado demonstrou segurança e eficácia 

comparativamente a alternativas terapêuticas disponíveis no mercado.  

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS           

 

[  ] Parecer favorável  

[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 

[x] Parecer não favorável 

[  ] Parecer inconclusivo – pendência de dados para análise 

Este parecer está embasado na ausência de qualquer ensaio clínico randomizado no 

qual a segurança e eficácia do stent Catania tenha sido demonstrada 

comparativamente a outras alternativas disponíveis. 

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar este parecer quando da publicação 
novas evidências. 
 

Conclusão do parecer: Junho de 2011 

 


