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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              

 1. Descrição do Produto  

Partículas esféricas foram introduzidas como agente embolizante a fim de solucionar algumas das 

dificuldades causadas pelo uso de agentes com formato irregular, tais como o tamanho variado das 

partículas, obstrução do cateter, oclusão incompleta do vaso tratado e comportamento imprevisível. 

O uso de partículas esféricas tem a vantagem teórica de terem uma melhor calibração de tamanho, 

um comportamento mais previsível pelo sua forma e tamanho regulares, e, com isso, mais completa 

e permantente oclusão vascular. As microesferas Bead Block
®
 são fabricas em hidrogel, não 

absorvíveis, hidrofílicas, com tamanho calibrado. As microesferas são apresentadas em seringas 

preenchidas de 2mL, estéreis, contendo esferas de 100-300µm, 300-500 µm, 500-700µm, 700-

900µm ou 900-1200µm. As microesferas Bead Block não formam agregados e, assim, tem o 

potencial benefício de atingirem vasos mais distais (de menor calibre) do que materiais de PVA de 

tamanho semelhante. 

    

 2. Indicação de Uso 

 Embolização de tumores hipervascularizados,  mal-formações arterio-venosas ou hemorragias 

em anatomias de difícil acesso. O procedimento visa interromper o fluxo sanguíneo para a lesão, 

causando a isquemia e necrose do tumor, ou o interrupção de fluxo no caso de mal-formações 

vasculares, ou sangramentos. 

 

3. Contra-indicações de Uso 

São menciodas pelo fornecedor as seguintes contra-indicações: anatomia ou dimensões que 

não permite a progressão de cateteres ou microesferas até a lesão, risco de espasmos vasculares ou 

hemorragia, doença ateromatosa grave, artérias de distribuição menores do que as ramificações 

distais, presença de anastomoses ou shunts intracranianos evidentes, presença de colaterais de calibre 

que permitam a embolização das microesferas para a circulação sistêmica ou pulmonar, presença de 

artérias terminais que conduzam a nervos cranianos, shunts arterio-venosos de grande diâmetro ou na 

circulação pulmonar ou nas quais o agente embólico possa transitar diretamente na artéria carótica 

interna. 
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4. Complicações Associadas à Tecnologia 

 A passgem ou refluxo de microesferas para artérias não desejadas podem levar a embolização 

indesejada com resultante isquemia e lesão de órgãos ou estruturas. A embolização, mesmo quando 

atingindo apenas o vaso desejado pode resultar em dano que se estende além da lesão tratada, com 

potencial prejuízo funcional do órgão no qual a lesão está situada. A ruptura de vasos ou da lesão 

com resultante hemorragia, pode ocorrer por efeito direto da manipulação ou como consequência da 

isquêmia e necrose provocadas. As complicações podem necessitar de intervenção cirúrgica de 

urgência, provocar sequelas definitivas ou mesmo morte. As complicações e riscos teoricamente 

relacionados às microesferas Bead Block são os mesmos relacionados a outros procedimentos de 

embolização. 

 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

 

Comentário dos revisores: o tratamento através de embolização é prática corrente em diversas 

patologias e existem milhares de estudos, ainda que com qualidade metodológica limtada em certos 

casos, embasando seu uso. Nesta Avaliação buscamos referências que indiquem a existência ou não 

de evidências que suportem o uso das microesferas Bead Block quando a embolização for a 

modalidade terapêutica escolhida.  

 

[x] Estudos in vitro  e experimentais (em animais): 6 

[x] Estudos clínicos em humanos 

 [x] relatos e série de casos: 2 

 [  ] estudos observacionais ou experimentais não randomizados 

 [  ] ensaios clínicos randomizados  

 

 

1. Lewis AL, Adams C, Busby W, Jones SA, Wolfenden LC, Leppard SW, Palmer RR, 

Small S. Comparative in vitro evaluation of microspherical embolisation agents. J Mater 

Sci Mater Med. 2006 Dec;17(12):1193-204. 

Comparação in vitro das microesferas Embosphere, Embogold, Contour SE e Bead 

Block. Análise da variabilidade de tamanho mostrou semelhança entre as marcas. A força 

necessária para comprimir as esferas foi significativamente menor com as esferas Contour 

SE do que com as demais marcas. Da mesma forma, estas esferas tiveram seu tempo de 

recuperação do tamanho e forma também  maior. O tempo em que as esferas se mantém em 

suspensão foi maior para as esferas Bead Block do que para as demais. A melhor 

combinação entre cateter e esfera, quanto a capacidade de liberação (deliverability) foi 

obtida com as esferas Bead Block e cateter Progreat. Nenhuma das esferas mostrou, em 

contato com o sangue, propriedades pró ou anti-trombóticas. 

 

Comentários do revisor: por tratar-se de estudo in vitro, a relevância clínica dos 

achados não pode ser avaliada. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lewis%20AL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Adams%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Busby%20W%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jones%20SA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wolfenden%20LC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leppard%20SW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Palmer%20RR%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Small%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17143749
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Mater%20Sci%20Mater%20Med.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Mater%20Sci%20Mater%20Med.');
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2. Stampfl S, Bellemann N, Stampfl U, Sommer CM, Thierjung H, Lopez-Benitez R, 

Radeleff B, Berger I, Richter GM. Arterial distribution characteristics of Embozene 

particles and comparison with other spherical embolic agents in the porcine acute 

embolization model. J Vasc Interv Radiol. 2009 Dec;20(12):1597-607. 

Estudo experimental em rins porcinos. Foi comparada a distribuição arterial renal dos 

agentes embólicos esféricos Embozone, Embosphere, Bead Block e Contour SE de 

diversos tamanhos. Os autores constataram haver distribuição diferente das esferas entre 

os materiais testados: nos menores tamanhos de esfera, Embosphere e Bead Block 

alcançaram uma distribuição mais distal; nos tamanhos intermediários, distribuição mais 

distal foi alcançado pela Embosphere e Contour SE. No maior tamanho investigado, a 

distribuição foi uniforme entre as marcas. Os autores enfatizam que somente estudos 

clínicos poderão avaliar a alteração de distribuição distal observada tem relevância 

clínica. 

 

Obs: o material embolizante ideal é aquele que obstruiu vasos de tamanho 

determinado pelo seu próprio tamanho, ou seja, as particulas não devem migrar para vasos 

mais distais, ou tampouco, obstruirem o fluxo mais proximalmente do que o previsto. 

Comentários do revisor: por tratar-se de estudo experimental, a relevância clínica dos 

achados não pode ser avaliada. 

 

 

3. Stampfl S, Stampfl U, Bellemann N, Radeleff B, Lopez-Benitez R, Sommer CM, 

Thierjung H, Berger I, Richter GM. Immunohistochemical characterization of specific 

inflammatory tissue reactions following embolization with four different spherical agents 

in the minipig kidney model. J Vasc Interv Radiol. 2009 Jul;20(7):936-45. 

Foi comparada a reação inflamatória em rins de modelo animal porcino provocada 

pela embolização da artéria renal com as partículas esféricas Embozone, Embosphere, Bead 

Block e Contour SE de diversos tamanhos.  Todas os modelos de microesferas causaram 

reação inflamatória mínima, a excessão das partículas Embosphere. Nos rins de animais 

tratados com estas partículas, observou-se, após quatro semanas, marcada atividade 

inflamatória medida pelos imunomarcadores utilizados (CD45 e CD68). 

 

Comentários do revisor: por tratar-se de estudo experimental, a relevância clínica dos 

achados não pode ser avaliada. 

 

 

4. Stampfl U, Stampfl S, Bellemann N, Sommer CM, Lopez-Benitez R, Thierjung H, 

Radeleff B, Berger I, Richter GM. Experimental liver embolization with four different 

spherical embolic materials: impact on inflammatory tissue and foreign body reaction. 

Cardiovasc Intervent Radiol. 2009 Mar;32(2):303-12.  

Foi comparada a reação inflamatória em fígados de modelo animal porcino provocada 

pela embolização hepática superseletiva com uso de partículas esféricas Embozone, 

Embosphere, Bead Block e Contour SE de diversos tamanhos.  Após 4 a 12 semanas a 

reação inflamatória foi avaliada microscopicamente. Após 4 semanas as partículas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stampfl%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bellemann%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stampfl%20U%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sommer%20CM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thierjung%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lopez-Benitez%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Radeleff%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berger%20I%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Richter%20GM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19944985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19944985
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19944985
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Vasc%20Interv%20Radiol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stampfl%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stampfl%20U%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bellemann%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Radeleff%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lopez-Benitez%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sommer%20CM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thierjung%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berger%20I%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Richter%20GM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19555888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19555888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19555888
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Vasc%20Interv%20Radiol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stampfl%20U%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stampfl%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bellemann%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sommer%20CM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lopez-Benitez%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thierjung%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Radeleff%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berger%20I%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Richter%20GM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19139955
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19139955
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Cardiovasc%20Intervent%20Radiol.');
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Embosphere de menor tamanho causaram maior reação inflamatória do que as demais 

partículas. Após 12 semanas não foi observada diferença entre as marcas.  

 

Comentários do revisor: por tratar-se de estudo experimental, a relevância clínica dos 

achados não pode ser avaliada. 

 

 

5. Bilbao JI, de Luis E, García de Jalón JA, de Martino A, Lozano MD, de la Cuesta AM, 

Sangro B. Comparative study of four different spherical embolic particles in an animal 

model: a morphologic and histologic evaluation. J Vasc Interv Radiol. 2008 

Nov;19(11):1625-38.  

 Estudo em modelo animal porcino comparando quatro modelos de partículas esféricas 

utilizadas para embolização quanto a patência pós-embolização, deformação e potencial 

recanalização.  Dezoito animais tiveram a artéria renal esquerda embolizada com os agentes 

Embosphere, Contour ou Bead Block, e a artéria renal direita embolizada com partículas 

Hepasphere, sendo sacrificadso nove após 48 horas e nove após quatro semanas. Hepasphere 

e Bead Block foram localizadas mais distalmente. Embosphere e Bead Block mantiveram 

sua forma esférica. Partículas Embosphere apresentaram maior tendência a agregação. Não 

foi observada recanalização somente nos rins tratados com Hepasphere, enquanto que com 

as outras partículas, variados graus de recanalização foi observada. 

 

Comentários do revisor: por tratar-se de estudo experimental, a relevância clínica dos 

achados não pode ser avaliada. 

 

 

6. Stampfl S, Bellemann N, Stampfl U, Radeleff B, Lopez-Benitez R, Sommer CM, 

Thierjung H, Berger I, Richter GM. Inflammation and recanalization of four different 

spherical embolization agents in the porcine kidney model. J Vasc Interv Radiol. 2008 

Apr;19(4):577-86. 

Foi comparada a recanalização e reação inflamatória em rins de modelo animal porcino 

provocada pela embolização superseletiva renal com as partículas  esféricos Embozone, 

Embosphere, Bead Block e Contour SE de diversos tamanhos. Foram avaliados desfechos 

angiográficos após 4 e 12 semanas. Não foi observada reação inflamatória significativa após 

tratamento com microesferas Embozone, Embosphere e Bead Block e com partículas 

Embosphere de maior diâmetro. Partículas Embosphere de menor diâmetro estiveram 

associadas a reação inflamatória significativamente maior após 4 semanas. Recanalização 

ocorreu em 100% dos casos tratados com partículas Contour SE. Recanalização em menor 

grau foi observada com os outros três agentes. 

 

Comentários do revisor: por tratar-se de estudo experimental, a relevância clínica dos 

achados não pode ser avaliada. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bilbao%20JI%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Luis%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Garc%C3%ADa%20de%20Jal%C3%B3n%20JA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Martino%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lozano%20MD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20la%20Cuesta%20AM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sangro%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18823795
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18823795
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Vasc%20Interv%20Radiol.');
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stampfl%20U%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Radeleff%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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7. Abramowitz SD, Israel GM, McCarthy SM, Pollak JS, White RI Jr, Tal MG. 

Comparison of four embolic materials at uterine artery embolization by using 

postprocedural MR imaging enhancement. Radiology. 2009 Feb;250(2):482-7. 

 Um total de 84 mulheres submetidas a embolização de artéria uterina para tratamento 

de lesões uterinas benignas foram submetidas a ressonância magnética de controle seis 

meses após o procedimento. Os desfechos avaliados retrospectivamente foram o número 

total e o nível de captação de contraste pelas lesões após a embolização com partículas de 

PVA Contour (n=25), Contour SE (n=23), Embosphere (n=19) e Bead Block (n=17).  Os 

resultados mostraram redução média da captação de contraste de 77,  83, 53 e 50%, 

respectivametne para Contour, Embosphere, Bead Block e Contour SE, respectivamente. As 

diferenças foram estatisticamente significativas entre os dois agentes com melhor e pior 

desempenho. 

  

Comentário do revisor: o fato do estudo não ter sido randomizado e ser retrospectivo, 

aumenta a possibilidade de que vieses tenham interferido nos resultados, especialmente na 

seleção de pacientes para tratamento com um ou outro agente. Além disso, o significado 

clinico da embolização imcompleta não foi apresentado neste estudo (por exemplo: 

sintomas, necessidade de reintervenção, morbimortalidade). 

 

 

8. Lenton J, Kessel D, Watkinson AF. Embolization of renal angiomyolipoma: immediate 

complications and long-term outcomes. Clin Radiol. 2008 Aug;63(8):864-70.  

Análise retrospectiva de 17 casos de angiomiolipomas tratados com 23 procedimentos 

de embolização entre 1998 e 2007 em dois centros do Reino Unido. Foram utilzadas 

partículas de PVA, Bead Block ou coils.  Comparação direta entre os tipos de agente 

embolizante não foi feita. Devido ao risco de hemorragia durante ou após o procedimento, 

ocorrida em 30% dos casos descritos, os autores sugerem que as partículas de PVA não 

sejam utilizadas isoladamente, e sim em combinação com coils. 

 
 

SUMÁRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÍNICAS        

 Não há estudos que demonstrem superioridade clínica em termos de eficácia ou 

segurança do uso das microesferas Bead Block comparativamente a outras marcas de 

microesferas ou mesmo em relação a outros agentes embolizantes não esferéricos 

(partículas de PVA, por exemplo). 

 Estudos experimentais e in vitro sugerem penetração mais profunda (mais distal) das 

esferas Bead Block comparativamente a partículas de PVA, exigindo precisa seleção 

do tamanho das partículas a serem utilizadas a fim de evitar embolização de áreas ou 

órgãos indesejados. 
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CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  

[ ] Impacto orçamentário 

  

Custo unitário: seringa 2mL R$2.100,00.  

Conforme o procedimento, podem ser necessários diferentes volumes de agente 

embolizante. De foram geral, são necessários, nas diferentes situações clíncias, uma seringa 

para tratamento de epistaxe e hemoptise, duas seringas em casos de aneurismas durais e 

meningiomas, duas a três seringas em hepatocarcinomas, e até seis seringas em 

embolizações uterinas.  

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS           

 

[ x] Parecer favorável  

[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 

[  ] Parecer não favorável 

[  ] Parecer inconclusivo – ausência de dados para análise 

 

Embora as microesferas sejam material rotineiramente utilizado na realização de 

embolização para o tratamento de diversas situações clínicas, não existem estudos clínicos 

adequados comparando marcas de microesferas entre si ou com outros materiais 

embolizantes. Sendo assim, consideramos que as microesferas Bead Block são uma das 

opções quando um procedimento de embolização percutânea for a alternativa terapêutica 

escolhida, não havendo, no entanto, evidência de superioridade em relação a outros 

materiais disponíveis para o mesmo fim. 

 

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novos estudos estejam 

disponíveis. 

 

Conclusão do parecer: Dezembro/2009 


