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IDENTIFICAÇÃO 

Material: Plug Vascular Amplatzer® 

Fornecedor: Bioassist Comercial LTDA. 

                    Rua Tirol, 308 – Freguesia - Jacarepaguá  

   www.bioassist.com.br 

Fabricante: AGA Medical Corporation - EUA 

Solicitante da avaliação: UNIMED-Mercosul 

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim    

Número do Registro: 25351.144520/2004-14 

Data da solicitação: 12/2008      

Revisores: Dra Michelle Lavinsky,  Dr. Fernando Herz Wolff, Dra. Mariana Furtado, Dr. 

Jonathas Stiff,   Dr. Luis Eduardo Rohde,  Dra. Carisi Anne Polanckzyk 

Consultor Especialista: Scharbel Mahfuz Boustany   

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              1. Descrição do Produto  
 O Plug Vascular Amplatzer® é apresentado como uma alternativa ao tratamento de 
doenças vasculares periféricas em que se faça necessária embolização. Consiste em um 
dispositivo cilíndrico, auto-expansível,  feito de malha de fio de Nitinol. O dispositivo contém 
em ambas as extremidades bandas marcadoras de platina-irídio.Um micro parafuso de aço 
inoxidável é soldado a um dos marcadores de platina, o que permite a fixação do cabo de 
aplicação de aço inoxidável de 135 cm. É pré-carregado num carregador e aplicado através de 
cateter padrão atualmente disoinível. Está disponível em tamanhos que variam de 4 a 16 mm. 
  
              2. Indicação de Uso 
  Segundo o fornecedor, Plug Vascular Amplatzer® é indicado para embolização venosa 
e arterial periférica ( colaterais sistêmico-pulmonares, colaterais venosas, fístulas periféricas e 
coronárias). 
    
   3. Contra-indicações 
 O manual do produto refere que não há contra-indicações conhecidas. 
 
 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

[  ] Apenas estudos em animais  
[X] Estudos clínicos em humanos 
 [X] estudos não randomizados 
 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 
 [X] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos substitutos  
 [  ] ensaios clínicos randomizados de equivalência com desfechos primordiais 
 [  ] revisões sistemáticas 
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Relação dos  estudos: 
 
 

Pech M, Kraetsch A, Wieners G, Redlich Ulf et al. Embolization of the 
Gastroduodenal Artery Before Selective Internal Radiotherapy: A Prospectively 
Randomized Trial Comparing Platinum-Fibered Microcoils with the Amplatzer 
Vascular Plug II. Cardiovasc Intervent Radiol. 2009 Jan 10. [Epub ahead of print]. 

A embolização da artéria gastroduodenal (AGD) é importante antes da 
radioterapia para a prevenção de úlceras pépticas induzidas pela radioterapia. 
O estudo comparou a embolização da AGD com molas convencionais de fibra 
de platina versus com Plug Vascular Amplatzer (PVA) em termos de 
limitações anatômicas vasculares, tempo de procedimento, efetividade e 
segurança. Cinqüenta pacientes foram randomizados embolização da AGD 
usando uma das duas técnicas.  A embolização com ambos dispositivos foi 
tecnicamente factível em todos os pacientes exceto em dois, randomizados 
para o PVA. Os dois casos apresentavam ângulo do tronco celíaco 
extremamente agudo que impossibilitou o posicionamento do PVA.   Os dois 
grupos diferiram significativamente em termos de tempo de fluoroscopia (7,8 
minutos para as molas versus 2,6 minutos para o PVA; P <0,001) e de tempo 
de embolização (23 minutos para as molas versus 8,8 minutos para o PVA; 
P<0,001). Foram necessários em médias 6 molas para a embolização da AGD, 
enquanto apenas 1 PVA foi necessário para a oclusão bem sucedida do vaso. 
O tempo de médio de seguimento foi 6 semanas. Não houve complicações no 
grupo que usou o PVA e ocorreu um caso de migração da mola durante a 
embolização.  

 

Pellerin O, Catuba T, Kandounakis Y, Novelli L, Pineau J, Prognon P, Sapoval M. 
Embolization of the internal iliac artery: cost-effectiveness of two different techniques. 
Cardiovasc Intervent Radiol 2008;31 (56): 1088-93.  

 

Os autores compararam a custo-efetividade de embolização da artéria ilíaca 
interna (AII) com Plug Vascular Amplatzer (PVA) versus com molas 
tradicionais. Entre 2002 e 2006 treze pacientes com indicação de colocação de 
stent devido a aneurisma de aorta abdominal (n=6), endoleak distal tipo I (n 
=3), aneurisma ilíaco isolado (n=3), ruptura de aneurisma de ilíaca comum 
(n=1). Foram usadas duas técnicas de embolização da artéria ilíaca interna: 
PVA em sete pacientes (Grupo A) e embolização com molas em seis 
pacientes (Grupo C). Resultados imediatos e custos com materiais foram 
analisados retrospectivamente. O sucesso imediato foi alcançado em todos os 
pacientes estudados. Em todos os pacientes do grupo A apenas um dispositivo 
PVA foi suficiente para oclusão da AII, com uma média de custo de 485 
euros, enquanto no grupo C foi necessário uma média de 7 molas para atingir 
a oclusão da AII com um custo médio de 1,745 euros. 

Comentário: Estudo não randomizado em que os autores não citam a 
metodologia usada para a escolha do uso das molas ou PVA. Não há estudos  
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que avaliem a custo-efetividade comparativa entre as duas técnicas 
empregadas na realidade brasileira. 

 
Ratnam L, Walkden RM, Munneke GJ, Morgan RA, Belli A. The Amplatzer vascular 
plug for large vessel occlusion in the endovascular management of aneurysms. Eur 
Radiol 2008; 18: 2006–2012.  
 

Os autores apresentam uma série de casos usando o PVA no manejo 
endovascular de aneurismas. Um total de 16 artérias ilíacas internas, 2 artérias 
ilíacas comuns, 4 artérias subclávias, 1 artéria superior mesentérica e 1 artéria 
poplítea foram embolizadas. O sucesso na oclusão com o PVA foi atingido em 
21 dos 24 vasos (87,5%), tendo 18 (75%) ocorrido imediatamente e 3 (12,5%) 
tardiamente. Nos três pacientes que apresentaram falha com PVA outras técnicas 
de embolização foram necessárias. Após 17 meses de seguimento, todos os 24 
vasos estavam ocluídos. Dois pacientes desenvolveram claudicação persistente e 
um apresentou hemiparesia a esquerda.  

 

Kickuth R, Dick F, Triller J, Ludwig K, Schmidli J, Do DD. Internal iliac artery 
embolization before endovascular repair of aortoiliac aneurysms with a nitinol 
vascular occlusion plug. J Vasc Interv Radiol. 2007; 18(9):1081-7.  

Com objetivo de avaliar a efetividade de uma nova tecnologia para embolização 
da artéria ilíaca interna previamente ao reparo de aneurismas aorto-ilíacos nove 
homens com aneurismas aorto-ilíacos foram submetidos a procedimentos 
endovasculares com stent-grafts. Todos esses pacientes foram encaminhados 
para embolização da artéria ilíaca interna antes do reparo do aneurisma aorto-
ilíaco. A embolização foi realizada pelo acesso femoral contralateral com o 
PVA. O procedimento foi tecnicamente bem sucedido em todos os casos sem 
complicações relacionadas com o procedimento. O seguimento no momento da 
alta, em 3, 6, ou 12 meses através de exames de imagem não demonstrou 
perfusão retrógrada do saco aneurismático. Três pacientes relataram sintomas de 
claudicação que não resolveu completamente.  

 
Hill SL, Hijazi ZM, Hellenbrand WE, Cheatham JP. Evaluation of the Amplatzer 
vascular plug for embolization of peripheral malformations associated with congenital 
heart disease. Catheter Cardiovasc Interv 2006; 67(1):113-9. 
 

Um total de 84 vasos de 52 pacientes com doença cardíaca congênita 
provenientes de 11 centros americanos foram tratados com embolização com 
PVA posicionado através de um cateter guia coronariano em vários sítios 
vasculares incluindo colaterais, fístulas artério-venosas pulmonares, fístulas de 
artérias coronárias, tratos transhepáticos, shunts centrais, ducto arterioso patente 
e veia hepática excluída. Não  houve casos de embolização do dispositivo, 
ruptura vascular ou de outra complicação relacionada com o procedimento. 

 
 
Observação: Há na literatura outras séries de casos e relatos de casos publicados, com 
pequeno número de pacientes e seguimento limitado, relatando o uso de PVA na 
embolização de vasos periféricos.  
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SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS         

BENEFÍCIOS 

- Há séries de casos demonstrando a factibilidade do uso do Plug Vascular 
Amplatzer PVA na embolização de vasos periféricos e oclusão dos vasos 
embolizados. 

- A comparação do PVA  com a  embolização com molas da artéria gastro-
duodenal resultou em menor tempo de embolização e de fluoroscopia no grupo 
que usou a embolização com PVA. 

- Estudos comparados demonstraram a necessidade de uso de maior número de 
molas (média 6-7) do que o PVA (média 1) para embolização do mesmo vaso;  

 DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- Não há estudos clínicos disponíveis que avalie a segurança do Plug Vascular 
Amplatzer em longo prazo.  

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS [não se aplica]       

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 

 O valor proposto pelo fornecedor para o Amplatzer Vascular Plug  é de R$4.095,00  para o de 4 
a 8 mm ,  e de R$ 5.733,00 para o  10 a 16 mm é . Não existem estudos de custo-efetividade disponíveis 
na realidade brasileira até o momento. 

             

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[X ] Parecer favorável , com ressalva* 

[   ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 
[   ] Parecer não favorável 
[   ] Parecer inconclusivo – pendência de dados para análise 
 

*Existe outra opção de tratamento consolidado historicamente (embolização com molas) que 
apresenta perfil de eficácia e segurança semelhante. A decisão entre o método de embolização deve 
seguir parâmetros técnicos e de custo. Por se tratar de uma  tecnologia nova sugere-se vigilância 
contínua e prospectiva. 

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novos estudos estejam 
disponíveis. 
 
 
Conclusão do parecer: março/2009 


