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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              1. Descrição do Produto  
 O sistema de proteção arterial Embol-X é composto por um filtro intra-aórtico 
conectado a parte proximal de uma cânula de perfusão aórtica. Em caso de  liberação de 
êmbolos durante  cirurgias cardíacas, os mesmos são potencialmente capturados pelo filtro 
com objetivo de evitar eventos neurológicos no pós-operatório. O sistema é removido no final 
da cirurgia.  
  
              2. Indicação de Uso 
  Segundo o fornecedor, o sistema de proteção arterial Embol-X é indicado para 
pacientes adultos submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extra-corpórea, em que há 
possibilidade de liberação de êmbolos.   
    
   3. Contra-indicações 
 O manual do produto lista as seguintes contra-indicações ao uso do produto: a) aorta 
porcelanada; b)aneurisma de aorta; c)trauma aórtico.    
 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

[  ] Apenas estudos em animais  
[x] Estudos clínicos em humanos: 
 [x] estudos não randomizados: 4 séries de casos 
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos substitutos  
 [x] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos primordiais: 2 
 [  ] revisões sistemáticas 
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Descrição dos estudos: 

1. Sobieski MA et al.  Embol-X intra-aortic filtration system: capturing particulate 
emboli in the cardiac surgery patient. J Extra Corpor Technol 2005 Jun;37(2):222-
6.  

Ensaio clínico randomizado envolvendo um total de 146 pacientes foi conduzido para 
avaliar a efetividade do uso do sistema de filtro intra-aórtico (Embol-X) na prevenção de 
transporte embólico e na redução de complicações pós-operatórias significativas 
associadas com a embolização. Um total de 74 pacientes foi randomizado para receber o 
Embol-X e 72 foram alocados para o grupo controle. Pacientes foram avaliados quanto a 
ocorrência de déficit neurológico, infarto miocárdico, insuficiência renal, isquemia de 
extremidades e morte às 24 horas, 72 horas, 7 e 30 dias pós-operatórios. Todos os filtros 
foram examinados histologicamente. Partículas foram isoladas em 70 (94,5%) dos filtros. 
Não houve diferença estatisticamente significativa nos eventos relacionados com o 
dispositivo entre o grupo com cânula tradicional e o com filtro (7/72=9,7% versus 
9/74=12,1%). Ocorreu uma morte em cada grupo não relacionada com o filtro ou cânula 
usada.   
 
2. Banbury MK, Kouchoukos NT,  Allen KB, Slaughter MS, Neil J. Weissman NJ, 

Berry GJ et al. Emboli Capture Using the Embol-X IntraAortic Filter in Cardiac 
Surgery: A Multicentered Randomized Trial of 1,289 Patients. Ann Thorac Surg 
2003;76:508 –15. 

Em ensaio clínico randomizado envolvendo 1289 pacientes de 22 centros norte 
americanos os autores compararam a eficácia e segurança do Embol-X (n=644) 
comparado com uma cânula metálica de igual diâmetro sem filtro (n=644). Foram 
incluídos pacientes maiores de 60 anos de idade submetidos à revascularização miocárdica 
eletiva, primária, envolvendo artéria coronariana isolada, cirurgia para substituição de 
válvula aórtica  ou substituição/reparo de válvula mitral. O desfecho usado para aferir a 
eficácia foi a capacidade do dispositivo em capturar êmbolos em pelo menos 75% dos 
pacientes filtrados. O desfecho clínico combinado para aferir a segurança do dispositivo 
incluiu a ocorrência de déficits neurológicos, insuficiência renal, infarto miocárdico, 
complicações gastrointestinais, embolia para membro inferior e morte por qualquer causa. 
Os desfechos foram avaliados no 4o, 7o e 30o dias pós-operatório se o paciente ainda 
estivesse internado. Êmbolos foram capturados em 96,8% dos pacientes que receberam o 
filtro. O desfecho clínico composto foi semelhante em ambos os grupos (17% no grupo do 
Embol-x vs 19% no grupo sem filtro P>0,05). Em análise definida a posteriori, os 
pacientes com maior risco pré-operatório que receberam o Embol-X apresentaram menor 
taxa de complicações renais (14% vs 24% P=0,04) e de desfecho clínico combinado (24% 
vs 36%, P=0,047). Não houve complicação clínica evidente atribuída ao uso do filtro.  

 
Comentário: Esse estudo não foi desenhado para detectar a superioridade do dispositivo em 
estudo. Para aferir a efetividade não foi usado desfecho clínico, e sim a captura de êmbolos.   
 

3. Wimmer-Greinecker G et al. Reduction of neurologic complications by intra-aortic 
filtration in patients undergoing combined intracardiac and CABG procedures. 
European Journal of Cardio-thoracic Surgery 23 (2003) 159–164. 
 

Entre fevereiro de 1999 e agosto de 2001, 17 centros europeus que integram o 
International Council of Emboli Management (ICEM), reuniram dados de seus pacientes 
submetidos à filtração intra-aórtica com Embol-X em um registro consecutivo (n=1796). 
Os autores selecionaram dessa série de pacientes aqueles submetidos a procedimentos 
intracardíacos associados à cirurgia de revascularização miocárdica e compararam com 
outra série de pacientes do estudo McSPI (Multicenter Study of Perioperative Ischemia) 
com dados coletados entre 1991 e 1993. Os eventos tipo I (acidente vascular cerebral 
[AVC], acidente isquêmico transitório [AIT], coma, morte por causas neurológicas) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Sobieski+MA+2nd%22%5BAuthor%5D
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foram observados desde a cirurgia até o período da alta hospitalar. Eventos do tipo II 
(deterioração intelectual, confusão, agitação, desorientação déficit de memória e 
convulsão) não foram avaliados nesse estudo. Os pacientes do grupo ICEM apresentavam 
idade mais avançada e mais doença aterosclerótica de aorta ascendente do que nos 
pacientes do grupo McSPI. Ocorreram eventos do tipo I em 2,2% (4/185) dos pacientes 
do ICEM versus em 8,4% (23/273) dos pacientes do estudo McSPI; P=0,004). Um 
paciente do grupo do ICEM apresentou AVC não-fatal (0,5%) enquanto 16 pacientes do 
grupo McSPI (0,7%) (P=0,002). Não houve diferença significativa na incidência de AIT 
(1,6% no grupo ICEM versus 0,7% no McSPI; P=0,16) e de AVC fatal (0% no grupo 
ICEM versus 1,8% no grupo McSPI; P=0,91) entre os dois grupos. No grupo do ICEM 4 
(2,2%) pacientes morreram por causas não neurológicas comparado a 18 no grupo McSPI 
(6,6%).  

Comentário: Estudo com limitações metodológicas por se tratar de duas séries de casos não 
contemporâneos (1991 a 1993 versus 1999 a 2001) envolvendo pacientes  submetidos a 
procedimentos em lugares diferentes (Europa versus Estados Unidos).   
 

4. Schimitz C et al. International Council of Emboli Management (ICEM) Study Group 
results: risk adjusted outcomes in intraaortic filtration. European Journal of Cardio-
thoracic Surgery 20 (2001) 986–991. 

Schmitz et al publicaram em 2001 um estudo comparando a incidência de eventos 
neurológicos observados em um grupo de 962 pacientes incluídos consecutivamente em 
um registro europeu de filtração intra-aórtica em 15 centros europeus (International 
Council of Emboli Management - ICEM). Os autores compararam a incidência de eventos 
neurológicos observados com a incidência esperada medida através do instrumento de 
avaliação de risco validado no estudo McSPI, o Stroke Risk Index (SRI). Desses 962 
pacientes, 402 pacientes foram submetidos à revascularização miocárdica isolada - 
população considerada adequada para a aplicação do SRI - sob filtração intra-aórtica com 
o Embol-X. Seis eventos neurológicos foram observados (1,5%; IC95% 0,6-3,4%),  sendo 
que o estimado seriam 13,7 (3,4%; IC 2-5,8%; P=0,03). Os autores concluem que os 
eventos adversos neurológicos associados à revascularização miocárdica com o uso de 
filtro intra-aórtico são raros e menos freqüentes do que o esperado no índice SRI, sendo 
necessário ensaio clínico randomizado para melhor avaliação do assunto. 
 
5. Harringer W et al. Capture of Particulate Emboli During Cardiac Procedures in Which 

Aortic Cross-Clamp Is Used. Ann Thorac Surg 2000;70:1119 –23. 
Em série de casos prospectiva, 304 pacientes foram submetidos a procedimentos 
cirúrgicos cardíacos com anastomose cardiopulmonar e esternotomia mediana sob 
filtração intra-aórtica com o Embol-X. Antes da remoção do clamp o filtro intra-aórtico 
Embol-X foi posicionado ate o paciente ficar livre da circulacão extra-corpórea. Após a 
remoção do dispositivo, os filtros foram fixados em formalina e examinados em 
labaratório. Dos 243 filtros examinados, 62% revelaram ateroma fibroso, 2% ateroma 
grumoso e 6% debris epiaórticos. Os autores concluem que esses achados confirmam a 
liberação de partículas durante procedimentos cirúrgicos cardíacos usando o clamp 
aórtico. Ensaios clínicos randomizados são necessários para confirmar a relevância clínica 
da remoção dessas partículas pelo Embol-X. 
 
6. Leyh RG et al.  Intraoperative acute type A dissection caused by an intra-aortic filter 

(EMBOL-X) in a patient undergoing mitral valve re-replacement for acute 
endocarditis.  European Journal of Cardio-thoracic Surgery 21 (2002) 100–101. 

Os autores relatam um caso de um paciente de 60 anos submetido a substituição de 
válvula mitral por endocardite aguda. Quando o filtro intra-aórtico (Embol-X) foi inserido 
na cânula arterial para prevenir embolização, o paciente desenvolveu dissecção aórtica 
aguda tipo A.  
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SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS         

BENEFÍCIOS 

- Os ensaios clínicos disponíveis 1,2 não demonstraram redução de eventos clínicos pós-
operatórios com o uso de sistema de filtro intra-aórtico Embol-X. 

- Em séries de casos de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, o uso de sistema de filtro intra-
aórtico Embol-X relatam redução na ocorrência de eventos neurológicos tipo I (AVC, AIT, 
coma, morte por causas neurológicas) quando comparados com casos de pacientes submetidos 
a cirurgia cardíaca sem o sistema de filtro. 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

 - Relato de um caso de complicação grave, dissecção aórtica relacionado ao uso do dispositivo. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS          
[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 

 O valor proposto pelo fornecedor para o Sistema de Proteção Arterial Embol-X é de R$4.800,00. 
Não existem estudos de custo-efetividade disponíveis na literatura até o momento 

              
 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[x] Parecer não favorável 
[  ] Parecer inconclusivo – pendência de dados para análise 
 
 Este parecer está embasado na ausência de ensaios clínicos randomizados que demonstrem 
benefício em desfechos clínicos atribuíveis ao uso do filtro intra-aórtico Embol-X.  

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novos estudos estejam 
disponíveis. 
 
 
Conclusão do parecer: fevereiro/2007 

Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências/Unimed Central de Serviços Auxiliares - RS  5


	Avaliação de Tecnologias em Saúde
	IDENTIFICAÇÃO

	cardiomello@terra.com.br
	Fabricante: Edwards Lifesciences Research Medical - Estados 
	Solicitante da avaliação: UNIMED-Mercosul
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO
	CONSIDERAÇÕES FINAIS



