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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Material: Cateter DIVER CE 

Fornecedor: TECMEDIC Comércio de Produtos Médicos LTDA 

Fabricante: INVATEC SRL - Itália 

Solicitante da avaliação: UNIMED Federação do Paraná 

Registro na ANVISA: [  ] Não   [x] Sim    Número do Registro: 80202910004 

Data da solicitação: 22/11/2005  Data do início da avaliação: 13/02/2006 

Revisores:  Dr. Fernando Herz Wolff 

 Estagiário Joel Lavinsky 

                   Dr. Luis Eduardo Rohde 

 Dra. Carisi Anne Polanczyk 

Consultor em cardiologia intervencionista: Dr. Jorge Pinto Ribeiro 

Coordenador da Câmara Técnica de MBE: Dr. Alexandre M. Pagnoncelli 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO       

  O DIVER CE é cateter destinado à aspiração de coágulos em artérias com diâmetro maior de 
2mm durante procedimentos de revascularização percutânea onde há suspeita ou presença confirmada 
de trombos. Segundo informação do fabricante o DIVER CE pode ser usado em coronárias nativas, 
pontes de safena e artérias periféricas.  
  
 
SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA         

[  ] Apenas estudos em animais 
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [  ] série de casos 
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [x] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos substitutos 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos primordiais 
 [  ] revisões sistemáticas 
 
1 -  Burzotta F, Trani C, Romagnoli E, Mazzari MA, Rebuzzi AG, De Vita M, 
Garramone B, Giannico F, Niccoli G, Biondi-Zoccai GG, Schiavoni G, Mongiardo R, 
Crea F. Manual thrombus-aspiration improves myocardial reperfusion: the 
randomized evaluation of the effect of mechanical reduction of distal embolization by 
thrombus-aspiration in primary and rescue angioplasty (REMEDIA) trial. J Am Coll 
Cardiol. 2005 Jul 19;46(2):371-6. 
 
  O estudo REMEDIA é um ensaio clínico realizado em um centro italiano, 
envolvendo 100 pacientes vítimas de Infarto Agudo do Miocárdio com 
supradesnivelamento do segmento ST encaminhados para revascularização 
percutânea primária ou de resgate. Os pacientes foram randomizados para uso ou não 
de aspiração de coágulos com o cateter DIVER CE prévio ao tratamento percutâneo 
(angioplastia e/ou stent). O estudo teve como desfechos primários resultados 
angiográficos (myocardial blush grade [MBG], um marcador de perfusão tecidual) e 
eletrocardiográficos (resolução do supra-desnível ST � 70%). Análise posterior 
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(post-hoc) combinou os dois desfechos primários. Desfechos secundários foram pico 
de CK-MB, possibilidade de colocação direta do stent, taxa de embolização distal 
(oclusão abrupta em ramo distal) e um desfecho angiográfico combinado 
(embolização distal+fluxo lento ou ausente). Os resultados demonstraram melhora do 
“blush” miocárdico nos pacientes que utilizaram o cateter DIVER (MGG � 2 ocorreu 
em 68% versus 45% dos pacientes nos quais o DIVER foi ou não utilizado, 
respectivamente; p=0,02). A resolução do supra-desnivelamento do segmento ST, 
por sua vez, também foi mais acentuada naqueles que utilizaram tal dispositivo (58% 
versus 37%, respectivamente, p=0,03). Entre os desfechos secundários, observou-se 
maior colocação direta do stents no grupo no qual o DIVER foi utilizado. Ocorreram 
3 mortes em cada grupo durante o estudo.   
 
 Comentário: Desfechos clínicos duros não foram avaliados. 
 
 
2 - De Luca L, Sardella G, Di Roma A, Mancone M, Fedel F. Effects of 
Thrombectomy on Long-Term Mortality After Primary Percutaneous Coronary 
Intervention. Am J Cardiol, 2004; 94(suppl 6A):155E. (Estudo apresentado em 
forma de RESUMO no  Transcatheter Cardiovacular Therapeutics 2004) 
 
  Neste estudo, 60 pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio com 
supradesnivelamento de segmento ST foram randomizados para tratamento de 
reperfusão percutânea com stent precedido ou não por aspiração de trombo com o 
cateter DIVER CE. O desfecho principal (mortalidade) foi avaliado através de 
contato telefônico após 12 meses. Entre os 48 pacientes dos quais foi possível obter 
seguimento (80% da amostra inicial), não houve diferença de mortalidade entre os 
grupos que usaram o DIVER (10%) ou não usaram (14,3%). Desfechos secundários 
como porcentagem de pacientes com fluxo TIMI 3, MBG (myocardial blush grade) 
� 3 e resolução do supra de ST em 90 minutos favorecem o grupo que realizou 
aspiração de trombos. 
 
Comentário: Nenhuma diferença em desfecho clínico duro foi encontrada. Estudo 
com casuística limitada e percentual significativo de perdas (20%) de seguimento. 
 
 
3- Romagnoli E, Burzotta F, Trani C et al. Use of a New Thrombus Aspirating 
Device in Patients with Thrombus-Containing Lesions Undergoing Mechanical 
Revascularization: The Diver CE-FIM Pilot Study. Am J Cardiol, 2004; 94(suppl 
6A):41E. (Estudo apresentado em forma de RESUMO no 2004 Transcatheter 
Cardiovacular Therapeutics) 
 
Estudo não comparado realizado para avaliar a experiência inicial do uso do cateter 
DIVER CE em 50 pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio com ou sem 
supradesnivelamento do segmento ST com evidência angiográfica de trombo 
intracoronariano. Os resultados mostram sucesso de 98% na aspiração do trombo e 
fluxo TIMI-3 em 88% dos pacientes após a colocação do stent. Embolização 
periférica ou não restabelecimento temporário do fluxo ocorreu em 3 pacientes e 
dissecções menores em 2 pacientes, nenhum com conseqüências clínicas. 
 
 



Avaliação de Tecnologias em Saúde   

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  4 

 
 
 
 

SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS         

BENEFÍCIOS 

 - Melhora de desfechos substitutos: reperfusão miocárdica avaliada por 
angiografia e redução de supradesnivelamento de segmento ST. 
 
RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 
         - Pouca experiência clínica para aferição precisa de aspectos de segurança. 
 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS          

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 
   Conforme proposta apresentada pelo fornecedor o custo final do cateter DIVER 
está previsto em R$ 3100,00. Outros custos associados ao procedimento 
permaneceriam inalterados. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[x] Parecer não favorável 
[  ] Parecer pendente / inconclusivo – pendência de dados para análise 
 
  Decisão tomada frente ao número pequeno de pacientes avaliados em estudos 
clínicos e à ausência de benefício consistente em desfechos de significância clínica. 
O único estudo que se propôs a avaliar mortalidade em 12 meses tem casuística 
limitada e não demonstrou benefício nesse desfecho. Dados referentes a outras 
informações clínicas relevantes como função ventricular esquerda, tamanho de 
infarto, desenvolvimento de insuficiência cardíaca e re-internações não foram 
publicados até o momento.  
 
A Câmara Técnica poderá reavaliar este parecer frente à apresentação ou publicação 
de novos dados e estudos que demonstrem de forma clara benefício clínico com o uso 
desta tecnologia. 
 
Comentários adicionais do consultor: Ensaios clínicos ainda não publicados, mas 
apresentados em congressos internacionais, confirmam que dispositivos de aspiração 
e extração de trombos não modificam desfechos clinicamente relevantes, quando 
utilizados rotineiramente em angioplastia primária. Entretanto, em situações 
excepcionais, como de extensa trombose em pontes de safena, podem potencialmente 
modificar os resultados. Portanto, em caráter excepcional (esperado em menos que 
5% dos casos), poderia ser considerada a utilização de pelo menos um dos 
dispositivos disponíveis no mercado.  
 
Data da conclusão do parecer: 31/03/2006 


