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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Material: Cateter Guia Corail®  

Fornecedor registrado na ANVISA: CMS Produtos Hospitalares LTDA  

Fabricante: Balt Extrusion - França 

Solicitante da avaliação: UNIMED-Mercosul 

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim    Número do Registro: 80065320073 

Data da solicitação: 05/03/2012 

Revisores: Dr. Fernando Herz Wolff, Dr. Luis Eduardo Rohde, Dra. Carisi Anne Polanczyk, 

Dr Jonathas Stifft, Dra Michelle Lavinsky, Dra.Mariana Furtado 

 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO      

              1. Descrição do Produto  
 O Corail é um cateter guia fabricado em Pebax (Polietileno-Nylon) que possui em sua 
extremidade distal um balão complacente de baixa pressão constituído em poliamida. 
Disponível nos diâmetros de 6 e 8 Fr, com balão de 11 ou 12mm de diâmetro, e diâmetro 
intraluminal de 3,6 e 4,6 Fr, respectivamente.  
  
              2. Indicação de Uso 
 Segundo o fabricante, o cateter Corail tem seu uso indicado para as seguintes funções: 
diminuição e controle de fluxo sanguíneo durante arteriografias, embolização de 
malformações arteriovenosas e fístulas, testes de oclusão, auxílio no desprendimento de balões 
destacáveis, aspiração de trombos e coágulos após procedimentos de tratamento de acidentes 
vasculares cerebrais, injeção de material embolizante (partículas ou líquido), entre outros 
procedimentos endovasculares cerebrais.  
 
              2. Contra-indicação e complicações potenciais do uso 
 - hematoma, trombose e perfuração do vaso no local da punção; 
 - a manipulação neurovascular com o cateter pode gerar ruptura de aneurisma, 
vasoespasmo, oclusão do vaso manipulado, isquemia, embolia e hemorragia. 
 

 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA        

[  ] Estudos em animais  
[  ] Estudos clínicos em humanos: 
 [  ] 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 
Não foram encontrados estudos testando o cateter guia Corail em relação a outros modelos ou 
marcas de cateteres. 
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SUMÁRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

VANTAGENS E DESVANTAGENS 

- Não há estudos comparativos que permitem avaliar que o uso do cateter-guia Corail 
oferece benéficio ou risco em relação a outras marcas ou modelos de cateter utilizados 
como auxiliares em procedimentos endovasculares 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         
 
[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Impacto orçamentário 
 
 O valor proposto para a comercialização do produto é de R$ 1.600,00. 
 

COMENTÁRIO DOS REVISORES          
Considerações sobre o material avaliado: 

1) Cateteres e guias são materiais auxiliares na realização de procedimentos endovasculares 

neurológicos. 

2) Por serem materiais coadjuvantes, ainda que indispensáveis, não constituem, por si só, uma 

técnica ou tratamento a ser testado no manejo de determinada patologia.  

3) Ensaios clínicos randomizados testando este tipo de cateter ou guia em relação à outra 

marca/modelo dificilmente se justificariam, já que estes equipamentos são utilizados 

paralelamente a uma técnica de tratamento (balão destacável, embolizante líquido, 

micromolas, etc), esta sim sujeita a testagem comparativa. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 
[x] Parecer favorável  
[  ] Parecer favorável com período probatório de um ano, 
[  ] Parecer não favorável  
[  ] Parecer inconclusivo 
 

Este parecer pressupõe não haver qualquer evidência de superioridade do Corail em 
relação a outras marcas ou modelos de cateter-guia utilizados com o mesmo objetivo. 
Considerando a ausência de tais evidências, parece adequado a esta Câmara Técnica 
considerar os custos deste produto em relação aos seus equivalentes. 

 

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar seu parecer assim que novas evidências permitam a 
emissão de um parecer conclusivo.                                                                                        
 
 
Conclusão do parecer: Janeiro/2009 


