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Síntese da Avaliação 

Objetivo: Avaliar a segurança e eficácia do 

stent Zilver PTX para o tratamento de lesões 

em membros inferiores. 

Introdução:. O Zilver PTX é um stent 

autoexpansível fabricado em nitinol e 

eluidor de paclitaxel sem polímero 

associado. O stent é previsto para o 

tratamento de vasos com diâmetro de 4 a 

9 mm de diâmetro. Está indicado para o 

tratamento de doença ateroesclerótica 

sintomática da artéria femoro-poplítea 

acima do joelho.  

 

Sumário das evidências  

- Maior permeabilidade do vaso 

tratado e maior sobrevida livre de 

eventos* nos pacientes tratados com o 

stent farmacológico Zilver PTX em 

relação aos pacientes tratados apenas 

com angioplastia ou angioplastia com 

stent convencional; 

- Taxa de fraturas de stent <1% em 

12 meses; 

*sobrevida livre de eventos = morte, 

amputação, necessidade clínica de 

revascularização ou cirurgia. 

- Ausência de estudos com 

seguimento superior a 12 meses que 

permitam afirmar a manutenção do 

benefício ou a segurança do material a 

partir deste tempo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

 [x] Parecer favorável com período probatório 

de 12 meses 

 

Este parecer está embasado em um ensaio 

clínico e um estudo de registro com seguimento 

de até 12 meses mostrando a eficácia e 

segurança do stent Zilver PTX em relação à 

angioplastia sem stent e ou com stent não 

farmacológico. 

 

Comentários dos revisores: 

Considerando-se que os stents são colocados 

em caráter definitivo e que a doença 

aterosclerótica é uma doença com evolução 

potencialmente lenta, são necessários estudos 

com maior tempo de seguimento para 

determinar conclusivamente a eficácia e 

segurança do stent Zilver PTX em médio e 

longo prazo. 

Portanto, pacientes submetidos à colocação 

deste stent devem ser claramente informados 

de que o tratamento apresenta segurança e 

eficácia promissoras, porém, que não são 

conhecidas informações a partir de um ano de 

seguimento.  

Por outro lado, a angioplastia, ainda que 

apresente taxas maiores de reestenose, pode 

ser repetida, se necessário, sem 

comprometimento de futuras intervenções. 
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO            

 1. Descrição do Produto  

O Zilver PTX é um stent autoexpansível fabricado em nitinol e eluidor de 

paclitaxel sem polímero associado. O stent é previsto para o tratamento de vasos 

com diâmetro de 4 a 9 mm de diâmetro. 

 

 2. Indicação de Uso 

  Tratamento de doença ateroesclerótica sintomática da artéria femoro-poplítea 

acima do joelho. Segundo o fornecedor é especialmente indicado no tratamento de 

reestenoses e revascularização da artéria femoral superficial em pacientes 

diabéticos, nos quais o risco de reestenose seria diminuído pela eluição do paclitaxel.  

 

3.SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA        
 

 [x] Estudos clínicos em humanos: 

 [x] estudos não randomizados: 1 estudo de registro 

 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 

 [x] ensaios clínicos randomizados com desfechos substitutos: 1 

 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos primordiais 

[  ] Revisão sistemática e metanálise 

[  ] Diretrizes nacionais e internacionais 
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Descrição dos estudos: 

 

Dake MD, Scheinert D, Tepe G, Tessarek J, Fanelli F, Bosiers M, Ruhlmann C, 

Kavteladze Z, Lottes AE, Ragheb AO, Zeller T; Zilver PTX Single-Arm Study 

Investigators. Nitinol stents with polymer-free paclitaxel coating for lesions in 

the superficial femoral and popliteal arteries above the knee: twelve-month 

safety and effectiveness results from the Zilver PTX single-arm clinical study. J 

Endovasc Ther. 2011 Oct;18(5):613-23. 

Estudo de intervenção não controlado, multicêntrico, relatando a experiência com o 

uso do stent Zilver PTX entre abril de 2006 e junho de 2008 em 900 lesões em 787 

pacientes. Dos 787 pacientes inicialmente incluídos, 767 (97,5%) e 740 (94%) 

completaram 6 e 12 meses, respectivamente. Foram incluídos pacientes com 

estenose (>50%) ou oclusão aterosclerótica, primária ou recidivante, em artérias com 

diâmetro entre 4 e 9 mm do segmento femoro-poplíteo acima do joelho. O 

procedimento foi considerado como bem sucedido quando a estenose residual foi 

<30% no vaso tratado. O desfecho primário do estudo foi sobrevida livre de eventos, 

definida pela ausência de eventos adversos maiores e ausência de piora na 

classificação de Rutheford em duas classes ou que atingisse as classes 5 ou 6. Os 

pacientes foram tratados, em média, com 2,2 stents, sendo a média por lesão de 1,9 

stents. A incidência de fratura do stent durante o procedimento, aos 6 meses e aos 

12 meses foi de 0, 1,2% e 1,5%, respectivamente. A taxa de sucesso na colocação 

do stent foi de 97,6%. A sobrevida livre de eventos aos 12 meses foi de 89%, a taxa 

de permeabilidade primária do vaso tratado foi de 86,2% e a sobrevida livre de 

revascularização da lesão tratada foi de 90,5%. Houve melhora estatisticamente 

significativa do índice tornozelo-braquial, escore de Rutherford, distância caminhada 

e velocidade de caminhada entre a linha de base e o seguimento de 6 e 12 meses. 

 

Dake MD, Ansel GM, Jaff MR, Ohki T, Saxon RR, Smouse HB, Zeller T, Roubin 

GS, Burket MW, Khatib Y, Snyder SA, Ragheb AO, White JK, Machan LS; Zilver 

PTX Investigators. Paclitaxel-eluting stents show superiority to balloon 

angioplasty and bare metal stents in femoropopliteal disease: twelve-month 

Zilver PTX randomized study results. Circ Cardiovasc Interv. 2011 Oct 

1;4(5):495-504. 

Neste ensaio clínico 479 pacientes com doença arterial periférica sintomática 

envolvendo segmento femoro-poplíteo acima do joelho foram randomizados para 

implante do stent Zilver PTX (eluidor de paclitaxel) (grupo 1) ou angioplastia 

percutânea (PTA) (grupo 2). Nos pacientes com falha aguda da PTA houve nova 

randomização para implante de stent Zilver PTX (grupo 2a) ou stent Zilver 

converncional (grupo 2b). A randomização foi feita em blocos por centro utilizando 

um sistema interativo automático à distância. Todos os pacientes incluídos 

apresentavam lesões com comprimento < 14 cm e estenose angiográfica > 50% em 

vaso com diâmetro entre 4 e 9 mm. Foi prescrito AAS por tempo indeterminado para 

todos os pacientes, e clopidogrel por 60 dias. No Japão, ao invés de clopidogrel foi 

prescrito ticlopidina. O desfecho primário do estudo comparou o braço angioplastia 

(grupo 2) vs. stent farmacológico (grupo 1) quanto a sobrevida livre de eventos em 

12 meses. Desfechos secundários pré-especificados incluíram a comparação dos 

stents convencionais (grupo 2b) com os stents farmacológicos (grupo 1+2a). Dos 479 

pacientes incluídos, 241 foram randomizados para o implante do stent farmacológico 
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(grupo 1) e 238 foram randomizados para angioplastia (grupo 2). Destes, 120 com 

falha primária da angioplastia foram novamente randomizados, sendo 59 para 

implante de stent farmacológico (grupo 2a) e 61 para stent convencional (grupo 2b). 

Aos 12 meses de seguimento foi observada 83,1% de patência no grupo 1 vs.  

32,8% de patência no grupo 2 (p<0,001), considerando-se, nessa análise, a 

necessidade de implante de stent no grupo 2 como desfecho adverso. Comparando-

se os pacientes do grupo 1 com aqueles do grupo 2 sem falha primária da 

angioplastia, também observou-se superioridade do grupo 1 (patência de 83,1% vs.  

65,3%, P<0,001). Comparando-se o grupo 1 com o grupo 2, não se considerando a 

falha primária da angioplastia e colocação de stent como evento adverso, observou-

se patência aos 12 meses de 83,1 vs. 73,4% (p<0,01), respectivamente. A patência 

do vaso tratado aos 12 meses com o stent farmacológico (grupo 1+grupo 2a) vs stent 

convencional (grupo 2b) foi de 89,9 vs. 73,0% (p<0,01), enquanto que índice de 

benefício clínico (ausência de piora da claudicação, dor em repouso, úlcera e perda 

de tecido) foi de 90,5 vs. 72,3%, respectivamente. A sobrevida livre de eventos foi 

90,4% no grupo 1 vs. 82,6% no grupo 2 (p=0,004). A mortalidade geral não foi 

diferente entre os grupos. Em todos os grupos houve melhora do índice tornozelo-

braquial, Escore de Rutherford e limitação da caminhada do pré em relação ao pós-

procedimento. Entretanto, o benefício clínico pós-tratamento manteve-se aos 12 

meses em 88,3% dos pacientes do grupo 1 vs. 75,8% dos pacientes do grupo 2. Não 

ocorreram fraturas de stents durante os procedimentos. Aos 12 meses, ocorreram 

fraturas de stents em 4/457 casos (0,9%), nenhum tendo sido associado a evento 

adverso. Os autores concluem que o implante primário de stent farmacológico Zilver 

PTX foi superior à angioplastia e ao uso de stent convencional em pacientes com 

lesões femoro-poplíteas sintomáticas acima do joelho. 

 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

 

[ ] Estudos custo-efetividade  

[ ] Estudos de impacto orçamentário 

 

Valor negociado apresentado pelo fornecedor: R$ 13.500,00. 

Obs: segundo os estudos disponíveis, cada paciente em média é tratado com 2 ou 

mais stents. 
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SUMÁRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Maior permeabilidade do vaso tratado e maior sobrevida livre de eventos* nos 

pacientes tratados com o stent farmacológico Zilver PTX em relação aos 

pacientes tratados apenas com angioplastia ou angioplastia com stent 

convencional; 

- Taxa de fraturas de stent <1% em 12 meses; 

*sobrevida livre de eventos = morte, amputação, necessidade clínica de 

revascularização ou cirurgia. 

RISCOS 

- Ausência de estudos com seguimento superior a 12 meses que permitam 

afirmar a manutenção do benefício ou a segurança do material a partir deste 

tempo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS           

[  ] Parecer favorável  

[x] Parecer favorável com período probatório de 12 meses 

[  ] Parecer não favorável 

[  ] Parecer inconclusivo 

 

Este parecer está embasado em um ensaio clínico e um estudo de registro com 

seguimento de até 12 meses mostrando a eficácia e segurança do stent Zilver PTX 

em relação à angioplastia sem stent e ou com stent não farmacológico. 

 

Comentários dos revisores: 

Considerando-se que os stents são colocados em caráter definitivo e que a doença 

aterosclerótica é uma doença com evolução potencialmente lenta, são necessários 

estudos com maior tempo de seguimento para determinar conclusivamente a eficácia 

e segurança do stent Zilver PTX em médio e longo prazo. 

Portanto, pacientes submetidos à colocação deste stent devem ser claramente 

informados de que o tratamento apresenta segurança e eficácia promissoras, porém, 

que não são conhecidas informações a partir de um ano de seguimento.  

Por outro lado, a angioplastia, ainda que apresente taxas maiores de reestenose, 

pode ser repetida, se necessário, sem comprometimento de futuras intervenções. 

 

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

novas evidências.  

Conclusão da revisão do parecer: Julho de 2012 


