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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Material: Microbalão Magic® B1 e B2  

Fornecedor: Intermedical Comércio de Produtos Médicos LTDA 

  Importador: CMS Produtos Médicos LTDA – Filial São Paulo 

                      Rua Sampaio Viana, 202 cj 103 

    São Paulo - SP 

Fabricante: Balt Extrusion - França 

Solicitante da avaliação: UNIMED-Mercosul 

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim    Número do Registro: 80065320011 

Data da solicitação: 23/01/2007 

Revisores: Dr. Fernando Herz Wolff 

                   Dr. Luis Eduardo Rohde 

         Dra. Carisi Anne Polanckzyk 

Consultores: Dr. Marco Stefani 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              1. Descrição do Produto  
 Trata-se de microcateter contendo em sua extremidade distal balão de poliamida. O 
cateter é constituído de três partes progressivamente mais flexíveis a fim de propiciar melhor 
navegação. As duas configurações disponíveis são compostas por cateter de 155cm de 
comprimento. No Magic® B1o balão distal mede 6x9mm e alcança volume máximo de 
0,20mL. Já no Magic® B2 o balão distal mede 6x18mm, alcançando volume de 0,50mL. 
  
              2. Indicação de Uso 
 Segundo o fornecedor, o produto é utilizado em procedimentos neuroradiológicos com 
as seguintes finalidades: Angioplastia de Vasoespasmos, Teste de Oclusão e Diminuição e 
Controle de Fluxo. 
 O fabricante descreve que os cateteres Magic® B1 e B2 são usados para oclusão 
transitória de um vaso com objetivo de desviar o fluxo sanguíneo, não citando a aplicação em 
angioplastia. 
 A oclusão arterial temporária é um método utilizado na avaliação pré-operatória de 
cirurgias como as de aneurismas ou tumores cerebrais nos quais está previsto o sacrifício 
proposital ou inadvertido de artérias importantes (especialmente a artéria carótida interna) ou a 
interrupção prolongada de seu fluxo durante o procedimento. Este método auxilia na 
identificação de pacientes que não tolerarão a obstrução permanente ou prolongada daquele 
vaso por apresentarem déficit neurológico significativo durante o teste.  
 
 3. Complicações Associadas a Tecnologia 
 A realização da oclusão arterial temporária está associada a riscos de hematomas no 
sítio de punção, dissceção arterial, formação de pseudoaneurismas, embolia, déficit 
neurológicos temporários ou permanentes e óbito. 
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SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 
 
 Nenhum estudo utilizando especificamente os cateteres Magic® B1 ou B2 foi 
encontrado na revisão da literatura. Da mesma forma, a bibliografia fornecida pelo distribuidor 
avalia o procedimento de oclusão temporária com balão (TBO) realizado com balões de outras 
modelos e fabricantes.  
 Quanto ao procedimento TBO, há grande número de séries de casos relatando a 
segurança, complicações e valor procedimento para prever dano neurológico pós-operatório. 
 Em diversos estudos é mencionado apenas que foi utilizado cateter-balão, sem detalhar 
a marca específica. Em muitos estudos é descrito o uso de cateteres do tipo Swan-Ganz 
(cateteres de duplo lúmen com balão na extremidade distal). 
 Na ausência de estudos comparados entre diferentes marcas/modelos de balões 
utilizados para o TBO e a fim de exemplificar os cateteres utilizados em diversos estudos, 
algumas séries serão descritas sucintamente a seguir. 
 
 
Estudos apresentados pelo fornecedor: 
 
Mathias JM, Barr JD, Jungreis CA, et al. Temporary Balloon Test Occlusion of the 
Internal Carotid Artery: Experience in 500 cases. Am J Neuroradiol 1995; 16:749-54. 
A maior série de casos de TBO descritos foi conduzida na Universidade de Pittsburgh entre 
os anos de 1985 e 1993. Nesta série ocorreram complicações em 3,2% dos procedimentos, 
tendo ocorrido 2 casos (0,4%) de danos neurológicos permanentes e nenhum óbito. Nesta 
série cateteres balão de Swan-Ganz 5F (Edwards Laboratories) foram usados na grande 
maioria dos procedimentos. Em casos com anatomia desfavorável (tortuosidade ou 
estenose) nos quais a navegação com o cateter de Swan-Ganz poderia ser difícil, optou-se 
por uso de cateter  ITC-NDSB (Interventional Therapeutics) ou Meditech (Boston 
Scientific). Os autores destacam que o baixo custo do cateter de Swan-Ganz, sua facilidade 
de introdução, o fato de possuir duplo lúmen e a complascência razoável do balão fizeram 
com que esse cateter fosse o mais frequentemente utilizado. 
 
Standard SC, Ahuja A, Guterman LR, et al. Balloon Test Occlusion of the Internal 
Carotid Artery with Hypotensive Challange. Am J Neuroradiol 1995; 16: 1453-8. 
Este estudo testou a capacidade do BTO com teste de hipotensão associado de predizer 
desfechos após cirurgias com sacrifício carotídeo. Foram relatados 47 procedimentos entre 
1989 e 1994. A maior parte dos pacientes realizou o teste para avaliação pré-operatória por 
aneurismas (36 casos). Em 43 casos foi utilizado cateter de Swan-Ganz e em 4 pacientes 
cateter de oclusão com balão não destacável. Complicações significativas foram descritas 
em dois casos: um de hematoma retroperitoneal e um que necessitou de trombólise intra-
arterial superseletiva por embolia distal após o procedimento. 
 
Michel E, Liu Hauying, Remley KB, et al. Perfusion MR Neuroimaging in Patients 
Undergoing Balloon Test Occlusion of the Internal Carotid Artery. Am J Neuroradiol 
2001; 22: 1590-6. 
Estudo realizado para avaliar diferentes técnicas de ressonância magnética durante testes de 
oclusão carotídea. Foram descritos nove procedimentos onde cateter balão de 7F 
(Medtronic) foi utilizado. Não foram descritas complicações especificamente relacionadas 
ao procedimento. 
 
OBS: o fornecedor apresenta também alguns resumos de apresentações em congressos e 
diversos títulos de temas livres apresentados em congressos. Nesses itens não há referência 
sobre o tipo de cateter utilizado para realização do TBO. 
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Síntese de estudos encontrados na revisão da literatura e não citados pelo 
fornecedor: 
OBS: como os artigos fornecidos pelo fornecedor são relativamente antigos, foi realizada 
busca na literatura a fim de verificar o uso desse tipo de cateter em estudos mais recentes.  
 
 do Souto AA, Domingues FS, Espinosa G, Wajnberg E, Chagas H, Tragante R, Altino 
M, Andre C, de Souza  Complex paraclinoidal and giant cavernous aneurysms: 
importance of preoperative evaluation with temporary balloon occlusion test and 
SPECT. Arq Neuropsiquiatr. 2006 Sep;64(3B):768-73. 
Grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro relatou neste estudo uma série de 15 
pacientes submetidos a tratamento de aneurismas paraclinoideos complexos ou cavernosos 
gigantes no período de 1998 a 2004. O TBO foi realizado antes de todos os procedimentos 
terapêuticos. Os cateteres usados para o teste foram o Swan-Ganz 5F ou Meditech (Boston 
Scientific). 

 
van Rooij WJ, Sluzewski M, Slob MJ, Rinkel GJ. Predictive value of angiographic testing 
for tolerance to therapeutic occlusion of the carotid artery. AJNR Am J Neuroradiol. 2005 
Jan;26(1):175-8 
Estudo realizado com o objetivo de avaliar a segurança e capacidade do TBO em predizer 
dano cirúrgico. Setenta e seis testes foram realizados, dos quais 69 foram casos de aneurismas 
carotídeos. Os materiais usados para o TBO foram um cateter guia de 6F e cateteres balão 
destacáveis (Goldvalve® 16 – Nycomed®) ou não destacáveis (Endeavor® ou Sentry® – 
Boston Scientific). 

Shaibani A, Khawar S, Bendok B, Walker M, Russell EJ, Batjer HH. Temporary balloon 
occlusion to test adequacy of collateral flow to the retina and tolerance for endovascular 
aneurysmal coiling. AJNR Am J Neuroradiol. 2004 Sep;25(8):1384-6. 
Dois casos de tratamento de aneurisma de artéria oftálmica são descritos. Nos dois casos o 
tratamento foi precedido por TBO nos quais foi utilizado o cateter balão Hyperglyde®  (Micro 
Therapeutics). 

Handa A, Abdo G, Yilmaz H, Wetzel SG, Lovblad KO, Bijlenga P, De Tribolet N, Rufenacht 
DA. Double-lumen balloon microcatheter-assisted occlusion of cerebral vessels with coils: a 
technical note. Neuroradiology. 2004 Jul;46(7):577-82. 
Seis pacientes com indicação de oclusão arterial permanente por lesões vasculares 
intracranianas foram tratados. TBO foi realizado em todos os casos antes do procedimento 
com uso de cateteres Grapevine-10 (Medtronic). 

Jain R, Hoeffner EG, Deveikis JP, Harrigan MR, Thompson BG, Mukherji SK. Carotid 
perfusion CT with balloon occlusion and acetazolamide challenge test: feasibility. 
Radiology. 2004 Jun;231(3):906-13. 
Neste estudo oito pacientes são submetidos ao TBO para realização de tomografia perfusional 
de encéfalo. Em relação ao teste, é descrito apenas a utilização de cateter balão de oclusão de 
5F. 
 
 
. 
SUMÁRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

Os cateteres balão Magic® B1 e B2 não foram testados comparativamente a outros balões 
desenvolvidos para o mesmo fim, ou com os balões tipo Swan-Ganz usados para os testes 
de oclusão arterial em diversas séries de casos. Não há relatos na literatura nacional ou 
internacional onde esta marca de cateter balão tenha sido usada. 
Portanto, não há qualquer evidência de superioridade deste material em relação a outros 
cateteres disponíveis e já padronizados pela cooperativa. 
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CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         
[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
  
O valor proposto pelo fornecedor é: R$ 2.968,00. 

    
 
COMENTÁRIOS             
A descrição técnica dos cateteres-balão Magic® B1 e B2 é muito semelhante à de outros 
cateteres usados para os mesmos fins. Não há motivos teóricos para supor que seu 
comportamento na prática clínica seja diferente de outros modelos que vem sendo usados e 
que igualmente não foram testados comparativamente a outros modelos. 
Entretanto, a falta de estudos na literatura nos quais o Magic® B1 ou B2 sejam utilizados torna 
difícil a avaliação de eventuais complicações (eventos adversos) associados ao uso desta 
tecnologia.  
Optando-se pela sua padronização, a definição pelo uso ou não deste modelo em detrimento de 
outros pode basear-se em critérios econômicos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[  ] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[  ] Parecer não favorável 
[x] Parecer inconclusivo – ausência de dados para análise 
 
Não há evidências publicadas que permitam avaliar eficácia e segurança deste modelo de 
cateter em relação a outras modelos deste tipo.  
 
Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novos estudos estejam 
disponíveis. 
 
 
Conclusão do parecer: Abril/2007 


