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Síntese da Avaliação 

 

Objetivo: Avaliar a segurança e eficácia 

da valva cardíaca biológica Hancock II 

para substituição aórtica ou mitral. 

Introdução: As válvulas Hancock II são 

biopróteses porcinas preservadas em 

glutaraldeído e fixadas a stents cobertos 

por tecido de poliéster. Há modelos para 

uso em posição aórtica e modelos para 

uso em posição mitral. Em relação a 

prótese Hancock padrão, o stent da 

válvula Hancock II é cerca de 2mm menor 

em todos os tamanhos de válvula. 

 

Sumário das evidências  

- Séries de casos e coortes de 

diversos centros internacionais, 

totalizando número signficativo de 

pacientes, sugerem larga experiência 

com uso das próteses Hancock II tanto 

para substituição valvar aórtica e mitral. 

- Os resultados em longo prazo de 

diferentes centros sugerem durabilidade e 

eficácia consideradas satisfatórias pelos 

serviços onde foi utilizada.  

- A incidência de complicações e a 

mortalidade descrita nas séries foram 

consideradas aceitáveis nos centros em 

que o modelo foi utilizado  

RISCOS 

- Não foram localizados ensaios 

clínicos randomizados comparando a 

prótese Hancock II com outras próteses, 

não sendo possível afirmar a 

superioridade ou não desse modelo em 

relação a outros comercialmente 

disponíveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

[x] Parecer favorável 

Este parecer está embasado na ampla experiência, 

tanto em número de casos quanto em tempo de 

seguimento, com uso da prótese Hancock II já 

descritos na literatura.  

Observação: Não é possível, devido a limitação 

metodológica das evidências encontradas, afirmar 

a existência ou não de superioridade da prótese 

em questão comparativamente a outros modelos 

comercialmente disponíveis. A diretriz de 2006 da 

AHA/ACC (ACC/AHA 2006 Guidelines for the 

Management of Patients With Valvular Heart 

Disease; JACC 2006;48:e1-e148) recomenda uso 

de biopróteses com stent para troca aórtica em 

pacientes com mais de 65 anos, sem recomendar 

um tipo específico de bioprótese. 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              
 1. Descrição do Produto  

As válvulas Hancock II são biopróteses porcinas preservadas em glutaraldeído e 

fixadas a stents cobertos por tecido de poliéster. Há modelos para uso em posição 

aórtica e modelos para uso em posição mitral. Em relação a prótese Hancock 

padrão, o stent da válvula Hancock II é cerca de 2mm menor em todos os tamanhos 

de válvula. 

  

 2. Indicação de Uso 

Substituição de válvulas patológicas aórticas ou mitrais.  

 

    
Observação: esta Avaliação de Tecnologia em Saúde tem o objetivo de avaliar as 
evidências relativas à eficácia e segurança da prótese Hancock II. Aspectos como a 
comparação de biopróteses montadas com versus sem stent e próteses mecânicas 
vs biológicas não são alvo desta avaliação.  
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3.SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

[  ] Estudos em animais 

[x] Estudos clínicos em humanos: 

 [x] estudos não randomizados: coortes e série retrospectivas 

 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 

 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos substitutos 

 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos primordiais 

 [  ] revisões sistemáticas 

 

Foram encontradas coortes e grandes séries de casos de centros internacionais que 

acompanharam pacientes submetidos a implante da válvula Hancock II. As 

publicações de um mesmo Centro foram agrupadas na descrição que segue e 

somente estudos com desfechos clínicos foram incluídos. 

 

 

Descrição dos estudos: 

 

Estudos clínicos 

Hospital and University of Toronto, Ontario, Canada. 

 

David TE, Armstrong S, Maganti M. Hancock II bioprosthesis for aortic valve 
replacement: the gold standard of bioprosthetic valves durability? Ann Thorac Surg. 
2010 Sep;90(3):775-81. 
 
Borger MA, Ivanov J, Armstrong S, Christie-Hrybinsky D, Feindel CM, David TE. 
Twenty-year results of the Hancock II bioprosthesis. J Heart Valve Dis. 2006 
Jan;15(1):49-55; discussion 55-6. 
 
David TE, Ivanov J, Armstrong S, Feindel CM, Cohen G. Late results of heart valve 
replacement with the Hancock II bioprosthesis. J Thorac Cardiovasc Surg. 2001 
Feb;121(2):268-77. 
 
David TE, Armstrong S, Sun Z. The Hancock II bioprosthesis at 12 years. Ann Thorac 
Surg. 1998 Dec;66(6 Suppl):S95-8. 
 
Cohen G, David TE, Ivanov J, Armstrong S, Feindel CM. The impact of age, coronary 
artery disease, and cardiac comorbidity on late survival after bioprosthetic aortic valve 
replacement. J Thorac Cardiovasc Surg. 1999 Feb;117(2):273-84. 
 
David TE, Puschmann R, Ivanov J, Bos J, Armstrong S, Feindel CM, Scully HE. 
Aortic valve replacement with stentless and stented porcine valves: a case-match 
study.. J Thorac Cardiovasc Surg. 1998 Aug;116(2):236-41. 
 
David TE, Armstrong S, Sun Z. The Hancock II bioprosthesis at ten years. Ann 
Thorac Surg. 1995 Aug;60(2 Suppl):S229-34. 
 
David TE, Armstrong S, Sun Z. Clinical and hemodynamic assessment of the 
Hancock II bioprosthesis. Ann Thorac Surg. 1992 Oct;54(4):661-7; discussion 667-8. 
 
O grupo da Universidade de Toronto, Canadá, relatou nestas publicações a 
experiência deste centro com o implante da válvula Hancock II. A primeira 
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publicação, em 1992, relatou os primeiros 614 casos implantados entre 1982 e 1990, 
sendo 376 em posição aórtica, 195 em posição mitral e 43 em ambas.  Em 2006, 
publicação abordou a experiência em 1568 casos (1010 aórticas e 559 mitrais) 
operados até 2001. A publicação mais recente, de 2010, aborda os 1134 casos de 
implante aórtico realizados entre 1982 e 2004. Será apresentada a síntese dos 
principais dados destas publicações, já que referem-se ao mesmo grupo de 
pacientes em diferentes momentos do tempo. 
 
O seguimento médio para os pacientes submetidos a prótese aórtica foi de 12,2 anos 
e ocorreu em 99,2% dos casos. A deterioração estrutural da valva ocorreu em 67 
pacientes <60 anos, em 18 pacientes entre 60 e 70 anos e em 2 pacientes >70 anos. 
104 pacientes realizaram substituição da prótese, sendo 74 por falha estrutural da 
valva, 16 por endocardite e 14 por outras razões. Em 20 anos de seguimento a 
sobrevida livre de troca foi de 65% no total, 29,8% em <60 anos, 86,8% em pacientes 
entre 60-70 anos e 98,3% nos >70 anos.   
Considerando 1010 casos submetidos a colocação de prótese aórtica e os 559 
submetidos a colocação de prótese mitral, a mortalidade ao longo prazo relacionada 
a prótese foi de 11% e 17%, respectivamente. Através de projeção atuarial, observa-
se sobrevida em 20 anos livre de deterioração valvar 73 ± 16% e 39 ± 9% na posição 
aórtica em pacientes com idade >= 65 anos e < 65 anos, respectivamente. Da 
mesma forma, os resultados na substituição mitral mostram 59 ± 11% e 27 ± 9% em 
pacientes  com idade >= 65 anos e < 65 anos, respectivamente. O risco global 
(incidência cumulativa) em 20 anos de dano estrutural da valva foi de 18 ± 3% nos 
pacientes submetidos a substituição aórtica e de 23± 3% em pacientes com 
substituição mitral. Em 15 anos o cálculo atuarial e absoluto de sobrevida livre de 
deterioração da valva era de 81% ± 5% e 90% ± 3%, respectivamente para a valva 
aórtica, e 66% ± 6% e 83% ± 3%, respectivamente para a valva mitral. A sobrevida 
geral após 12 anos foi de 54% e 42% para pacientes submetidos à substituição 
aórtica e mitral, respectivamente. A mortalidade operatória e tardia entre 723 casos 
de substituição aórtica foi de 36 (5%) e 159 (22%), respectivamente. Entre 328 casos 
de substituição mitral, a mortalidade operatória e tardia foi, respectivamente, de 26 
(8%) e 92 (28%) casos. 
 
O grupo publicou um estudo de caso-controle comparando pacientes submetidos à 
substituição de valva aórtica por valva sem stent (Toronto SPV) vs com stent 
(Hancock II). Os resultados mostraram sobrevida actuarial em 8 anos de 91% ± 4% 
para a Toronto SPV vs 69% ± 8% para a Hancock II (p = 0.006). A sobrevida livre de 
mortalidade cardíaca foi de 95% ± 4% para a Toronto SPV e de 81% ± 8% para a 
Hancock II (p = 0.01), e a sobrevida livre de complicações valvares foi de 81%± 5% 
para a Toronto SPV e 50% ± 10% para a Hancock II (p = 0.008). Os autores, ainda 
que considerem a possibilidade de vieses próprios de estudos de caso-controle, 
atribuem a melhor hemodinâmica das valvas sem stent a superioridade encontrada.  
OBS: estes resultados foram publicados em 1998 e novas comparações em estudos 
de coorte ou ensaios clínicos não foram localizadas 
 
 

University of Ottawa, Ontario, Canada. 

 
Chan V, Kulik A, Tran A, Hendry P, Masters R, Mesana TG, Ruel M. Long-term 
clinical and hemodynamic performance of the Hancock II versus the Perimount aortic 
bioprostheses. Circulation. 2010 Sep 14;122(11 Suppl):S10-6. 
 
Masters RG, Haddad M, Pipe AL, Veinot JP, Mesana T. Clinical outcomes with the 
Hancock II bioprosthetic valve. Ann Thorac Surg. 2004 Sep;78(3):832-6. 
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Neste centro 1659 pacientes foram submetidos à substituição de válvula aórtica entre 
1990 e 2007 (Hancock = 1021 e Permount = 638). Não foram observadas diferenças 
significativas na linha de base entre os grupos, apesar de tratar-se de estudos 
observacionais (não randomizados). O seguimento médio foi de 5 ± 3,3 anos. O 
gradiente pós-operatório, de pico e médio foram maiores para a valva Hancock 
(32,7±0,7 e 16,0±0.3 mm Hg, respectivamente) do que para a Perimount (24,9±0,7 e 
13,4±0,4 mm Hg, respectivamente; P<0.001). Entretanto, não houve diferença na 
redução de massa do ventrículo esquerdo. A sobrevida não ajustada em 10 anos foi 
de 59,4%±2,4% para o grupo com implante Hancock II e de 70,2%±3,8% para o 
grupo com implante Perimount (P=0,07). O tipo de válvula utilizado não foi um fator 
preditor de mortalidade na análise multivariada (P=0,2). Dados somente da valva 
Hancock mostram em 8 anos sobrevida atuarial de 52% para pacientes com próteses 
aórticas e de 57% para pacientes com próteses mitrais. A sobrevida livre de falha 
estrutural que necessitasse de reoperação foi de 99% e 98%, respectivamente para 
posição aórtica e mitral. 
 
 

University of British Columbia, Vancouver, Canada. 

 

Jamieson WR, David TE, Feindel CM, Miyagishima RT, Germann E. Performance of 
the Carpentier-Edwards SAV and Hancock-II porcine bioprostheses in aortic valve 
replacement. J Heart Valve Dis. 2002 May;11(3):424-30. 
 
Neste estudo foram comparados os resultados em longo prazo de pacientes 
submetidos ao implante de valva Hancock II (n=670) na Universidade de Toronto e 
Carpentier-Edwards (n=1524) na Universidade de British Columbia no período de 
1981 a 1994. A série operada com a prótese Hancock II foi previamente descrita. A 
comparação das séries permitiu observar ausência de diferenças signficativas em 
desfechos clínicos. Uma tendência de menor deterioração estrutural valvar com a 
prótese Hancock II foi observada em pacientes <65 anos, porém o número de 
pacientes em risco era pequeno para permitir conclusões definitivas. 
 

 

University of Manitoba, Winnipeg, Canada. 

 
Del Rizzo DF, Abdoh A, Cartier P, Doty D, Westaby S. The effect of prosthetic valve 
type on survival after aortic valve surgery. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 1999 
Oct;11(4 Suppl 1):1-8. 
 
A comparação da prótese Hancock II com a prótese Freestyle, ambas da Medtronic, 
permitiu observar nesta série de pacientes submetidos à substituição valvar aórtica 
entre 1991 e 1994 e seguidos por 5 anos significativa interação entre idade e tipo de 
valva implantada sobre a mortalidade. A mortalidade tardia em cerca de 710 
pacientes acompanhados foi de 8,8% vs 16,1% em pacientes que receberam valva 
Freestyle e Hancock II, respectivamente. Pacientes <=60 anos com implante da 
valva Hancock II tiveram um risco cinco vezes maior de mortalidade do que os 
implantados com a valva Freestyle (HR = 4,97, P = .0004).  O benefício da valva 
Freestyle diminui em cerca de 50% a cada década de envelhecimento do pacientes 
na ocasião da cirurgia. 
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Ca Foncello Hospital,Treviso e University of Padua Medical School, Itália 

 

Valfrè C, Ius P, Minniti G, Salvador L, Bottio T, Cesari F, Rizzoli G, Gerosa G. The 
fate of Hancock II porcine valve recipients 25 years after implant. Eur J Cardiothorac 
Surg. 2010 Aug;38(2):141-6. Epub 2010 Mar 2. 
 
Rizzoli G, Mirone S, Ius P, Polesel E, Bottio T, Salvador L, Zussa C, Gerosa G, Valfrè 
C. Fifteen-year results with the Hancock II valve: a multicenter experience. J Thorac 
Cardiovasc Surg. 2006 Sep;132(3):602-9, 609.e1-4. 
 
Valfrè C, Rizzoli G, Zussa C, Ius P, Polesel E, Mirone S, Bottio T, Gerosa G. J Thorac 
Cardiovasc Surg. 2006 Sep;132(3):595-601, 601.e1-2. Clinical results of Hancock II 
versus Hancock Standard at long-term follow-up. 
 
Rizzoli G, Bottio T, Thiene G, Toscano G, Casarotto D. Long-term durability of the 
Hancock II porcine bioprosthesis. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003 Jul;126(1):66-74. 
 
Bortolotti U, Milano A, Mossuto E, Mazzaro E, Thiene G, Casarotto D. Porcine valve 
durability: a comparison between Hancock standard and Hancock II bioprostheses. 
Ann Thorac Surg. 1995 Aug;60(2 Suppl):S216-20. 
 
Bortolotti U, Milano A, Mazzaro E, Thiene G, Talenti E, Casarotto D. Hancock II 
porcine bioprosthesis: excellent durability at intermediate-term follow-up. J Am Coll 
Cardiol. 1994 Sep;24(3):676-82. 
 
Bortolotti U, Milano A, Mazzucco A, Guerra F, Magni A, Santini F, Gallucci V. The 
Hancock II porcine bioprosthesis. A preliminary report. J Thorac Cardiovasc Surg. 
1989 Mar;97(3):415-20. 
 
Considerando a experiência conjunta de três diferentes centros italianos (Padova, 
Treviso e Veneza) 1274 pacientes foram submetidos a substituição valvar aórtica ou 
mitral entre 1983 e 2002. Foi observada sobrevida média em 15 anos de 39,7%. A 
sobrevida livre de deterioração valvar em pacientes >60 anos submetidos a 
substituição aórtica foi de 96,5% ± 1,3% vs 88% ± 3,2% para pacientes com 
substituição mitral, e 70% ± 7,5% vs 77,5% ± 5,3% para pacientes <60 anos. 
 
A maior experiência de um único centro é relatada no centro de Treviso. Entre 1983 
e 1993, 517 pacientes consecutivos foram submetidos a implante de valva Hancock 
II, 302 em posição aórtica e 215 em posição mitral. O seguimento médio apresentado 
é de 12 anos.  Ocorreu óbito em 208 pacientes submetidos à prótese aórtica e 165 
submetidos a prótese mitral. A sobrevida em 15 e 20 anos foi de 39,5% e 23,3% em 
posição aórtica e de 39,0% e 15,8% em posição mitral. Em pacientes <60 anos com 
valva aórtica substituída a sobrevida em 20 anos livre de reoperação foi de 52,2% e 
em >=60 anos foi de 86,8%. Nos casos de substituição de valva mitral a sobrevida 
em 20 anos livre de reoperação foi de 41,4% em <60 anos e 61,9% em >=60 anos. 
 
 
 
Universidade de Navarra, Pamplona, Espanha. 

 
Legarra JJ, Llorens R, Catalan M, Segura I, Trenor AM, de Buruaga JS, Rabago G, 
Sarralde A. Eighteen-year follow up after Hancock II bioprosthesis insertion. J Heart 
Valve Dis. 1999 Jan;8(1):16-24. 
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Nesta série espanhola 269 pacientes foram submetidos a cirurgia de substituição 
valvar aórtica e mitral com a prótese Hancock II entre 1978 e 1996. A sobrevida 
atuarial em 10 e 18 anos de seguimento foi de 67,7 ± 5,0% e 44,7 ± 8,8% após 
substituição aórtica e 64,5 ± 5,6% e 32,7 ± 11,5% após substituião mitral, 
respectivamente. Sobrevida livre de deterioração estrutural da prótese em 10 e 18 
anos foi de 77,9 ± 5,3% e 18,7 ± 14,6% em posição aórtica e 78,3 ± 6,0% e 32,1 ± 
10,2% em posição mitral, respectivamente.  
 
 
Ludwig-Maximilians University, Munich, Alemanha. 
 
Reichenspurner H, Weinhold C, Nollert G, Kaulbach HG, Vetter HO, Boehm DH, 
Reichart B. Comparison of porcine biological valves with pericardial valves--a 12-year 
clinical experience with 1123 bio-prostheses. Thorac Cardiovasc Surg. 1995 
Feb;43(1):19-26. 
 
Nesta série foram comparadas 8 diferentes próteses biológicas, 4 porcinas e 4 
pericárdicas bovinas (Carpentier-Edwards: n = 104, Carpentier Edwards Supraanular: 
n = 59, Hancock I: n = 41, Hancock II: n = 272, Hancock-Extracorporeal: n = 479, 
Ionescu-Shiley: n =76, Carpentier-Edwards: n = 57, Mitroflow: n = 35). A incidência 
de tromboembolismo e endocardite foi menor em pacientes que receberam valvas 
pericárdicas. Entretanto, a taxa de insuficiência do tecido valvar, reoperação (3,6 vs 
1,5%/paciente-ano) e mortalidade 0,74 vs 0,33/paciente-ano) favoreceram as 
biopróteses porcinas. Não foi detectada diferença entre os modelos específicos de 
valvas porcinas. 
 
 

Sejong General Hospital, Bucheon, Coréia. 

 
Lee C, Park CS, Lee CH, Kwak JG, Kim SJ, Shim WS, Song JY, Choi EY, Lee SY. 
Durability of bioprosthetic valves in the pulmonary position: long-term follow-up of 181 
implants in patients with congenital heart disease. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011 
Aug;142(2):351-8. Epub 2011 Feb 1. 
 
Kwak JG, Lee JR, Kim WH, Kim YJ. Mid-term results of the Hancock II valve and 
Carpentier-Edward Perimount valve in the pulmonary portion in congenital heart 
disease. Heart Lung Circ. 2010 Apr;19(4):243-6. Epub 2010 Feb 9. 
 
Nestas duas publicações, este grupo da Coréia do Sul apresenta os resultados de 
181 pacientes nos quais válvulas biológicas Hancock II (n=83), Perimount (n=53), 
Freestyle (n=23), Carpentier-Edwards (n=18) e outras (n=4) são utilizadas em 
posição pulmonar. Houve 3 mortes precoces e sete tardias, sendo o seguimento 
médio de 7,3 ± 2,9 anos. A sobrevida livre de nova substituição valvar foi em 5 e 10 
anos, respectivamente de 93,9% ± 1,9% e 51,7% ± 8,6%. A sobrevida livre de 
disfunção em 5 e 10 anos foi de 92,2% ± 2,1% e 20,2% ± 6,7%, respectivamente. As 
válvulas com stent tiveram, nesta série, maior durabilidade, favorecendo pacientes 
tratados com a prótese Hancock II em detrimento da Carpentier-Edwards. 
 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Estudos de impacto orçamentário 
 
O preço unitário mínimo apresentado pelo fornecedor da Válvula Biológica Hancock 
II Mitral ou Aórtica é de R$ 15.500,00. 
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SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Séries de casos e coortes de diversos centros internacionais, totalizando 

número significativo de pacientes, sugerem larga experiência com uso das 

próteses Hancock II tanto para substituição valvar aórtica e mitral. 

- Os resultados em longo prazo de diferentes centros sugerem durabilidade e 

eficácia consideradas satisfatórias pelos serviços onde foi utilizada.  

- A incidência de complicações e a mortalidade descrita nas séries foram 

consideradas aceitáveis nos centros em que o modelo foi utilizado  

RISCOS 

- Não foram localizados ensaios clínicos randomizados comparando a prótese 

Hancock II com outras próteses, não sendo possível afirmar a superioridade 

ou não desse modelo em relação a outros comercialmente disponíveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 

[x] Parecer favorável  

[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 

[  ] Parecer não favorável 

[  ] Parecer inconclusivo – pendência de dados para análise 

Este parecer está embasado na ampla experiência, tanto em número de casos 

quanto em tempo de seguimento, com uso da prótese Hancock II já descritos na 

literatura.  

Observação: Não é possível, devido a limitação metodológica das evidências 

encontradas, afirmar a existência ou não de superioridade da prótese em questão 

comparativamente a outros modelos comercialmente disponíveis. A diretriz de 2006 

da AHA/ACC (ACC/AHA 2006 Guidelines for the Management of Patients With 

Valvular Heart Disease; JACC 2006;48:e1-e148) recomenda uso de biopróteses com 

stent para troca aórtica em pacientes com mais de 65 anos, sem recomendar um tipo 

específico de bioprótese. 

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

Conclusão do parecer: Setembro de 2011 


