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Síntese da Avaliação 

Objetivo: Avaliar a segurança e eficácia 

do stent coronariono Promus Element® no 

tratamento da doença arterial coronariana 

elegível para tratamento percutâneo. 

Introdução: O Promus Element ® é um 

stent farmacológico de platino-cromo 

eluidor de everolimus. Seu uso é indicado 

para o tratamento da doença coronariana 

oclusiva em pacientes elegíveis para 

angioplastia transluminal percutânea, 

especialmente, nos casos de doença 

oclusiva e lesões complexas, nos quais a 

melhor navegabilidade apresentaria 

benefícios sobre outros stents.  

 

Sumário das evidências  

Foi localizado um ensaio clínico 

randomizado de não inferioridade 

envolvendo 1530 pacientes comparando 

o stents Promus (Xience V) versus o stent 

Promus Element. A avaliação do 

desfecho composto (insuficiência da 

lesão tratada) após 12 meses mostrou 

incidência de 2,9 vs 3.4% (Pnão-inferioridade = 

0,001), respectivamente para os stent 

cromo-cobalto (Promus) e cromo-platina 

(Promus Element). Outros desfechos de 

segurança e eficácia avaliados também 

foram equivalentes entre os grupos. 

 

SUMARIO DAS EVIDÊNCIAS 

Um ensaio clínico randomizado mostrou 

segurança e eficácia equivalentes do 

stent avalliado (Promus Element) em 

relação a outro stent com eficácia já 

demonstrada (Xience). 

Ainda que descrito como de melhor 

navegabilidade e acesso a lesões 

complexas, não foi demonstrado 

benefício em desfechos clínicos 

comparativamente outros materiais 

disponíveis no mercado.  

Apenas um estudo com seguimento 

limitado a 12 meses está publicado, não 

sendo possível estabelecer segurança e 

eficácio em médio e longo prazos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[x] Parecer favorável 

Este parecer está embasado em um ECR com 

razoável número de pacientes e seguimento de 

12 meses que mostrou eficácia e segurança 

não inferiores do stent Promus Element em 

relação ao stent Xience. 

Não há evidências demonstrando superioridade 

do stent Promus Element em relação a 

qualquer outro stent disponível no mercado. A 

segurança e eficácia deste novo material em 

prazos superiores a 12 meses não foi 

demonstrada até o momento. 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              
 1. Descrição do Produto  

O Promus Element é uma endoprótese coronariana (stent) expansível de 

platino-cromo. O stent é revestido externamento por um composto contendo 

everolimus, droga imunossupressor semissintética com atividade antiproliferativa.  

  

 

 2. Indicação de Uso 

O Promus é indicado, segundo material fornecido pelo distribuidor, para o 

tratamento da doença coronariana oclusiva, especialmente no caso de lesões 

complexas.  

A liga metálica utilizada na confecção do stent traria navegabilidade superior 

em casos de artérias tortuosas e com calcificações. A despeito da flexibilidade a 

força radial permaneceu elevada. Outro benefício da liga utilizada é ser altamente 

radiopaca, facilitando sua visualização por fluoroscopia.  

O uso de stents liberadores de medicação, como o everolimus no caso do 

Promus Element, objetiva diminuir a incidência de reestenose coronariana 

comparativamente as lesões tratadas por angioplastia ou angioplastia com stent 

convencional.  
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3.SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

[x] Estudos em animais: 1 

[  ] Estudos clínicos em humanos: 

 [x] estudos não randomizados: 1 

 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 

 [x] ensaios clínicos randomizados com desfechos substitutos: 1 * 

 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos primordiais 

 [  ] revisões sistemáticas 

 

Observação: a única bibliografia fornecida pelo solicitante (Boston Scientific Brasil) 

foi material de revisão publicado pela própria Boston Scientific e datado de setembro-

2009. O material aborda aspectos de diversos stents com plataformas Promus e 

Taxus. Ao final desta revisão os autores mencionam que estudos clínicos definirão o 

benefício das novas tecnologias envolvidas nos stents Promus Element e Taxus 

Element. 

* A publicação desse ECR motivou a revisão da recomendação publicada em abril-11 

 

Descrição dos estudos: 

 

3.1 Estudo em animais: 

 Wilson GJ, Huibregtse BA, Stejskal EA, Crary J, Starzyk RM, Dawkins 

KD, Barry JJ. Vascular response to a third generation everolimus-eluting stent. 

EuroIntervention. 2010 Sep;6(4):512-9. 

Estudo experimental em modelo animal (porcino) comparando os stents Promus 

Element, Promus (Xience V), Element (não eluidor de droga) e Element com 

polímero porém sem everolimus. Não ouve mortalidade ou morbidade relacionada ao 

implante dos stents. Análise patológica não releveou oclusões ou fraturas de stents. 

O Promus Element foi mais radiopaco que o stent Promus. Desfechos angiográficos 

demonstraram similiares cobertura endoterial dos stents, resposta inflamatória e 

formação neoíntima. Aos 30 dias de seguimento foi observada mais fibrina 

paraestrutural nos stents eluidores de drogas, porém aos 90 dias essa diferença não 

foi mais observada. 

 

3.2 Estudos clínicos 

 Stone GW, Teirstein PS, Meredith IT, Farah B, Dubois CL, Feldman RL, Dens J, 

Hagiwara N, Allocco DJ, Dawkins KD; PLATINUM Trial Investigators. A 

Prospective, Randomized Evaluation of a Novel Everolimus-Eluting Coronary 

Stent The PLATINUM (A Prospective, Randomized, Multicenter Trial to Assess 

an Everolimus-Eluting Coronary Stent System [PROMUS Element] for the 

Treatment of up to Two De Novo Coronary Artery Lesions) Trial. J Am Coll 

Cardiol. 2011 Apr 19;57(16):1700-8. 

 

Neste ensaio clínico de não inferioridade foram randomimzados 1530 pacientes com 

uma ou duas lesões novas em coronárias nativas para tratamento endovascular com 

implante de stent eluidor de everolimus com plataforma de cromo-cobalto (Promus - 

Xience V) ou para implante de stent contendo a mesma droga e mesmo polímero, 

porém com plataforma de cromo-platina (Promus Element). Foi utilizado desfecho 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wilson%20GJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Huibregtse%20BA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stejskal%20EA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Crary%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Starzyk%20RM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dawkins%20KD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dawkins%20KD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barry%20JJ%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'EuroIntervention.');
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composto (insuficiência da lesão tratada) após 12 meses, definido por necessidade 

de revascularização da lesão alvo, infarto do miocárdio ou morte relacionados ao 

vaso tratado. Análise desse desfecho mostrou incidência de 2,9 vs 3.4% (Pnão-

inferioridade = 0,001), respectivamente para os stent cromo-cobalto e cromo-platina. 

Análise por intenção de tratamento também mostrou taxas similares, 

respectivamente para o stent cromo-cobalto e cromo-platina, de falência da lesão 

tratata (3.2 vs 3.5%, P=0,72), morte cardíaca ou infarto ( 2,5 vs 2,0%, P=0,56), 

necessidade de revascularização da lesão alvo (1,9 vs 1,9%, P=0,96) e trombose 

intrastent definida ou provável (0,4 vs0,4%, P=1,0). Os autores concluem que neste 

estudo foi demonstrada a não inferioridade em segurança e eficácia do novo stent 

testado (Promus Element) comparativamente a stent padrão já em uso no mercado 

(Xience – Promus). 

 

 

Meredith IT, Whitbourn R, Scott D, El-Jack S, Zambahari R, Stone GW, Teirstein 

PS, Starzyk RM, Allocco DJ, Dawkins KD. PLATINUM QCA: a prospective, 

multicentre study assessing clinical, angiographic, and intravascular 

ultrasound outcomes with the novel platinum chromium thin-strut PROMUS 

Element everolimus-eluting stent in de novo coronary stenoses. 

EuroIntervention. 2011 May;7(1):84-90. 

 

Série de casos que avaliou resultados do uso do stent Promus Element em 100 

pacientes com um lesão nova em coronária nativa. O desfecho primário foi uma 

composição de morte cardíaca, infarto do miocárdio, necessidade de 

revascularização de lesão alvo e trombose intrastent provável ou definitiva em 

seguimento de 30 dias. Não houve grupo controle, sendo os resultados comparados 

com grupos tratados em outros estudos. O desfecho ocorreu em um paciente 

(elevação de ST periprocedimento com necessidade de revascularização). Em um 

ano de seguimento não ocorreram outros desfechos. 

 

Comentário dos revisores: o pequeno número de pacientes tratados nesse estudo 

limitada sua utilidade na avaliação de desfechos raros (<5% em outros estudos) , não 

sendo possível determinar a segurança do material baseado nos resultados desta 

série. A não comparação também inviabiliza sugerir benefício em relação a outros 

materiais já consagrados. 

 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         
[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Estudos de impacto orçamentário 
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SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Um ensaio clínico randomizado mostrou segurança e eficácia equivalentes do 

stent avalliado (Promus Element) em relação a outro stent com eficácia já 

demonstrada (Xience). 

- Ainda que descrito como de melhor navegabilidade e acesso a lesões 

complexas, não foi demonstrado benefício em desfechos clínicos 

comparativamente outros materiais disponíveis no mercado.  

RISCOS 

- Apenas um estudo com seguimento limitado a 12 meses está publicado, não 

sendo possível estabelecer segurança e eficácio em médio e longo prazos. 

 
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 em um ECR com razoável número de pacientes e 

seguimento de 12 meses que mostrou eficácia e segurança não inferiores do stent 

Promus Element em relação ao stent Xience. 

Não há evidências demonstrando superioridade do stent Promus Element em relação 

a qualquer outro stent disponível no mercado. A segurança e eficácia deste novo 

material em prazos superiores a 12 meses não foi demonstrada até o momento. 

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

Conclusão da revisão do parecer: 1º de junho 2011 

 


