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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Material: Sistema de Proteção Cerebral para Angioplastia de Artéria Carótida – 

TwinOne® 

Fornecedor: Bioassist Comercial LTDA 
    Rua Tirol, 308 – Freguesia – Jacarepaguá 
             bioassist@bioassist.com.br 
 
Fabricante: Minvasys SAS - França 

Solicitante da avaliação: UNIMED- Mercosul 

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim    Número do Registro: 10210410071 

Data da solicitação: 28/2/2007 

Revisores: Dra Michelle Lavinsky 

                  Dr. Luis Eduardo Rohde 

         Dra. Carisi Anne Polanckzyk 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

           1. Descrição do Produto  
O TwinOne® é um cateter periférico para angioplastia associado a uma proteção distal 

para uso em casos de dilatação pós-stent no tratamento de lesões de bifurcação de carótida, 
propiciando uma proteção embólica distal. O TwinOne® é constituído pela associação de uma 
cateter de angioplastia peroférica transluminal e um instrumento de oclusão distal composto 
por nitidol com um cubo proximal sobre o qual está um balão de látex.  
            

  2. Indicação de Uso 
  Segundo o fornecedor, as principais situações para o uso do produto  são na 
angioplastia transluminal de carótida durante terapia com stent para prevenção de embolia e 
em casos de vaso tortuoso após a lesão. 
    
   3. Contra-indicações 
 Os fabricantes listam as seguintes contra-indicações ao uso do produto: a) lesões alvo 
altamente calcificadas; b)oclusões conhecidas nos ramos laterais a lesão em questão; c) 
trombose aguda ou subaguda na lesão alvo ou na vizinhança. 
 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

[  ] Apenas estudos em animais: não localizados 
[ ] Estudos clínicos em humanos: não localizados 
 [  ] estudos não randomizados: 
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos substitutos  
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos primordiais:  
 [  ] revisões sistemáticas 
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Observação 
 
Não foram localizados estudos clínicos que utilizem o Sistema de Proteção Cerebral para 
Angioplastia de Artéria Carótida  TwinOne® . As referências fornecidas pelo fabricante 
utilizam outros dispositivos para proteção cerebral durante a angioplastia de carótida. 
 
 

SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS         

BENEFÍCIOS 

- Não há descrições de benefício na literatura atual atribuídas ao uso do Sistema de 
Proteção Cerebral para Angioplastia de Artéria Carótida – TwinOne® 

 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- Não há descrições de dados relacionados com segurança relacionados  ao uso do o 
sistema de estabilização dinâmica Ulrich. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 

 O valor proposto pelo fornecedor para o Sistema de Proteção Cerebral para Angioplastia 
de Artéria Carótida – TwinOne® é de R$ 4.200,00. 

 

              

 

 
 
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 estudos que demonstrem experiência clínica 
com o uso do Sistema de Proteção Cerebral para Angioplastia de Artéria Carótida – 
TwinOne® 
 

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


