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STENT FARMACOLÓGICO 
Descrição 

O stent farmacológico é um dispositivo revestido de medicamentos, semelhante a uma mola, disposta 
no interior do vaso sanguíneo com estreitamento. 

 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Indicação de uso (CONITEC) 
Tratamento para a desobstrução das artérias coronárias para pacientes diabéticos na presença de 
estenoses significativas e pacientes com lesões em vasos finos (lesões de calibre inferior a 2,5 mm e 
extensão maior do que 18 mm).  
 
.....................................................................................................................................................................................  
 
Marcas disponíveis no mercado  
 

Fármaco Modelo Fabricante Detentor do registro na ANVISA 

Paclitaxel 
Taxus® Liberté Boston Scientific (Irlanda/EUA) Boston Scientific do Brasil 

Axxion® Occam International (Holanda) Medstar 

Tacrolimo Janus® CID S.r.l. (Itália) VR Medical 

Sirolimo 

Cypher® Cordis (Holanda/Irlanda) Johnson&Johnson do Brasil 

Pronova® Vascular concepts (Índia) Artmedica 

Inspiron® Scitech (Brasil) Scitech 

Biomine® Meril Life Sciences (Índia) VR Medical 

Everolimo 
Xience® Abbott Vascular (EUA) Abbott Laboratórios do Brasil 

Promus® Boston Scientific (Irlanda/EUA) Boston Scientific do Brasil 

Zotarolimo Endeavor® MedtronicIreland (Irlanda) Medtronic Comercial 

Biolimo 
Norobi® Medtronic Comercial (Bélgica) Terumo Medical 

Biomatrix® BiosensorsEurope (Suíça) VR Medical 

 
..................................................................................................................................................................................... 
 

Disponível no SUS    ☒sim ☐não 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 

Recomendação da CONITEC ☐não avaliado     ☐em análise     ☒ incorporar    ☐ não incorporar  ☐ exclusão 
 
..................................................................................................................................................................................... 

 

Possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) no SUS?   ☐sim ☒não 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 



 

 

 
Consta na Relação Nacional de Equipamentos e Materiais permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e no 
Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais permanentes para o SUS (SIGEM)? 

    ☐sim ☒não 

 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Possui procedimentos associados ao uso no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPMs do SUS (SIGTAP)? 

    ☒sim ☐não 
 

Procedimento Código 

ANGIOPLASTIA C/ IMPLANTE DE STENT 04.06.03.003-0 

ANGIOPLASTIA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS 04.06.03.002-2 

ANGIOPLASTIA EM ENXERTO CORONARIANO (C/ IMPLANTE DE stent)  04.06.03.007-3 

 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Está disponível como Órtese, Prótese ou Material especial no SIGTAP para dispensação aos pacientes via 
Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC) ou Autorização de Internação Hospitalar (AIH)? 

    ☒sim ☐não 
 

Nomenclatura Preço Código 

STENT FARMACÓLOGICO CORONARIANO R$ 2.034,50 07.02.04.061-4 

 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Outros produtos disponíveis no SUS para a mesma indicação 

As evidências científicas indicam uma efetividade superior do stent farmacológico para o tratamento de 
pacientes diabéticos e pacientes com lesões em vasos finos (lesões de calibre inferior a 2,5 mm e 
extensão maior do que 18 mm), entretanto, na ausência deste, pode-se utilizar alternativamente o 
cateter balão e o stent metálico (não-farmacológico). O uso do stent metálico apresenta menor risco de 
trombose intra-stent, requerendo uma terapia antiplaquetária simplificada e de menor tempo do que a 
necessária com o stent farmacológico, que requer uma terapia dupla. Esse fator é determinante na 
escolha do stent em pacientes com impossibilidade de receber terapia anticoagulante ou antiplaquetária.
 
..................................................................................................................................................................................... 

Observações 

Os preços constantes no SIGTAP servem apenas como referência do procedimento/material, cabendo à 
instituição compradora a livre negociação com os fornecedores, no sentido de obter o melhor preço 
possível. 


