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AVALIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Material: Onyx
® 

- Liquid Embolic System 

Fornecedor: Pró-Vascular Representações Comerciais LTDA. 

                      Rua Eurípedes Gracez do Nascimento, 990 – Ahú – Curitiba/PR 

Fabricante: Micro Therapeutics, Inc – Estados Unidos 

Solicitante da avaliação: UNIMED-Mercosul 

Registro na ANVISA [  ] Não [ x ] Sim    Número do Registro: 80102510270 

Data da solicitação: Agosto-2008 

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

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

Consultor especialista em neurologia intervencionista: Dr. Marco Stefani                       . 

  

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO      

              1. Descrição do Produto  
 O Onyx é um líquido composto por um copolímero (EVOH), um solvente (DMSO) e 

tântalo micronizado, que juntos formam um polímero que se precipita em contato com o 

sangue, resultando em uma massa esponjosa capaz de se moldar ao aneurisma. O líquido é 

levado ao aneurisma através de um microcateter e injetado no interior do saco aneurismático 

até o seu completo preenchimento. O procedimento é orientado por fluoroscopia. 

  

              2. Indicação de Uso 
 Tratamento de aneurismas intracranianos cujas características anatômicas são 

desfavoráveis ao manejo endovascular com uso de coils (espirais, micromolas), ou que só 

poderiam ser tratados por clipagem cirúrgica. Entre os tipos de aneurismas especialmente 

indicados para tratamento com o Onyx estariam os aneurismas de colo largo e os aneurismas 

grandes ou gigantes.  

 

              2. Contra-indicação e complicações potenciais do uso 
 - hematoma e trombose no local da punção; 

 - embolização acidental fora do aneurisma, resultado em isquemia do segmento 

embolizado. 

 - dificuldade de remoção e imobilização do cateter no interior da artéria por 

solidificação do produto na extremidade distal. Ruptura do cateter no interior do vaso em 

tentativa de remover um cateter imobilizado. Tais complicações podem resultar em ruptura 

vascular e conseqüente hemorragia. 

 

SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA        

[  ] Estudos em animais  

[x] Estudos clínicos em humanos: 

 [X] 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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1. Cognard C, Januel AC, Silva NA Jr, Tall P. Endovascular treatment of intracranial 
dural arteriovenous fistulas with cortical venous drainage: new management using 
Onyx. AJNR Am J Neuroradiol 2008;29(2):235-41. 

 Série de casos na qual 30 pacientes com fístulas arteriovenosas durais (16 com 

hemorragia) foram tratados com uso do agente embólico líquido não polimérico Onyx. Cura 

angiográfica foi alcançada em 24 pacientes, sendo 20 após um único procedimento. Oclusão 

parcial foi alcançada em seis casos, posteriormente resolvidos por cirurgia (2) e radiocirurgia 

(2). Foi relatada uma hemorragia e uma paralisia facial pós-procedimento. 

 

2. Weber W, Kis B, Siekmann R, Jans P, Laumer R, Kühne D. Preoperative 
embolization of intracranial arteriovenous malformations with Onyx. Neurosurgery 
2007;61(2):244-52. 
  

 Os autores apresentam a experiência no tratamento de mal-formações arteriovenosas 

intracranianas com uso do agente líquido para embolização Onyx associado a cirurgia. No 

total, 47 pacientes foram embolizados com o método, sendo observada redução média de 84% 

no tamanho da mal-formação. Em onze casos ocorreram novos déficits neurológicos, sendo 

em quatro, incapacitantes. Durante o procedimento houve cinco perfurações de vasos e quatro 

microcateteres ficaram retidos, sem conseqüência clínicas detectáveis. Em dois casos houve 

hemorragia pós-embolização. O tratamento foi complementado com cirurgia em 46 casos, com 

sucesso cirúrgico em 45. O tempo médio de seguimento foi de 13 meses, sendo observado 

entre os 42 pacientes com seguimento (89%), 23 casos sem novos déficits, 16 com déficits não 

incapacitantes e 3 com déficits incapacitantes. 

 

3. Weber W, Kis B, Siekmann R, Kuehne D. Endovascular treatment of intracranial 
arteriovenous malformations with onyx: technical aspects. AJNR Am J Neuroradiol. 
2007 Feb;28(2):371-7. 

 Os mesmos autores do estudo anterior relatam nesta série de casos os aspectos técnicos 

do uso do embolizante Onyx em 94 casos e mal-formações arteriovenosas intracranianas. A 

taxa de oclusão completa relatada após o procedimento é de 20% e de 53% após embolização 

seguida por cirurgia. Os desfechos angiográficos foram especialmente favoráveis (redução de 

volume da mal-formação >90%) nos casos de mal-formações supratentoriais e corticais, 

nichos compactos e plexiformes, presença de poucas artérias nutrindo e apenas uma veia de 

drenando as lesões. 

 

4. Weber W, Siekmann R, Kis B, Kuehne D. Treatment and follow-up of 22 unruptured 
wide-necked intracranial aneurysms of the internal carotid artery with Onyx HD 500. 
AJNR Am J Neuroradiol 2005;26(8):1909-15. 

 Relato do uso do agente embolizante Onyx no tratamento de 22 pacientes com 

aneurismas de colo largo ou aneurismas gigantes da artéria carótida interna. Oclusão total pós-

procedimento foi alcançada em 18 casos. Seguimento clínico e angiográfico foi obtido em 19 

pacientes, com seguimento médio de 13 meses (5-36 meses). Neste seguimento foi observada 

oclusão total em 17 casos (91%) e recanalização parcial em dois. Em dois casos ocorreu 

oclusão e em um estenose da artéria carótida interna. Clinicamente observou-se um acidente 

isquêmico transitório, dois casos sem alteração de paralisia facial e dois casos com melhora de 

sintomas no seguimento. Outros 14 casos eram assintomáticos no pré-procedimento. Nenhum  
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caso de disfunção grave ou mortalidade foi observado no seguimento. Os autores concluem 

que o Onyx é uma opção para o tratamento deste tipo de lesão, sendo a oclusão da artéria 

carótida interna por migração do agente embolizante um problema típico da intervenção e com 

curso clínico benigno nesta série. 

5. Mounayer C, Hammami N, Piotin M, Spelle L, Benndorf G, Kessler I, Moret J. 
Nidal embolization of brain arteriovenous malformations using Onyx in 94 patients. 
AJNR Am J Neuroradiol. 2007 Mar;28(3):518-23. 

 Série de casos relatando o tratamento endovascular com uso do Onyx, no período de 

1999 a 2004, em 94 pacientes com mal-formações arteriovenosas intracranianas. No total 

foram realizados 210 procedimentos nestes pacientes: em 88 o Onyx foi o único material 

embolizante utilizado, em 72 foi utilizado somente n-butil-cianoacrilato, e em 50 foram 

utilizados os dois agentes. O tratamento endovascular foi completado em 53 pacientes. Destes, 

cura angiográfica foi alcançada em 26 (49%). Déficit neurológico permanente relacionado ao 

procedimento foi descrito em 8 pacientes (8,5%), além de três óbitos também relacionados ao 

método. 

6. Cekirge HS, Saatci I, Geyik S, Yavuz K, Oztürk H, Pamuk G. Intrasaccular 
combination of metallic coils and onyx liquid embolic agent for the endovascular 
treatment of cerebral aneurysms. J Neurosurg. 2006 Nov;105(5):706-12. 
 
 Neste estudo são relatados os desfechos em 1-3 anos de seguimento após tratamento 

endovascular combindo utilizado micromolas (coils) e o agente líquido Onyx. Foram 

selecionados consecutivamente para o tratamento combinado, 20 pacientes cujas lesões, pela 

experiência do autor, não teriam bom resultado com uso de qualquer uma das técnicas 

isoladamente. Após o procedimento, foi alcançada a oclusão em todos os casos. Nenhuma 

complicação clínica ou técnica ocorreu. No seguimento, nenhum caso de novo crescimento do 

aneurisma ou oclusão da artéria mãe foi descrito. 

7. Molyneux AJ, Cekirge S, Saatci I, Gál G. Cerebral Aneurysm Multicenter European 
Onyx (CAMEO) trial: results of a prospective observational study in 20 European 
centers. AJNR Am J Neuroradiol. 2004;25(1):39-51. 

 O maior estudo de avaliação do método de embolização líquida com o sistema Onyx foi 

o estudo observacional multicêntrico não comparado CAMEO. Um total de 119 pacientes de 

20 centros europeus foram incluídos, cujos aneurismas foram considerados pelos médicos 

assistentes de cada centro como adequados para o tratamento com Onyx. Os achados de 97 

dos 119 pacientes são descritos nesta série de casos. Os autores justificam o número de 

pacientes efetivamente estudados pela recusa de um dos centros em fornecer os dados 

necessários ao patrocinador do estudo. Os resultados angiográficos e clínicos foram avaliados 

na alta e em 3 e 12 meses após o procedimento. Dos casos tratados, 79 eram de aneurismas 

grandes ou gigantes. Os resultados mostraram oclusão completa do aneurisma em 79% dos 

casos, oito casos de dano neurológico permanente relacionado ao tratamento, e sete óbitos, 

sendo dois relacionados ao procedimento e um a doença de base. Oclusão tardia do vaso fonte 

do aneurisma ocorreu em nove casos, com dano permanente em dois. Entre os 82 pacientes 

vivos no seguimento de um ano após o procedimento, 75 apresentavam bom status 

neurológico (Rankin ≥ 2). 
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Comentário dos revisores em relação aos estudos encontrados e apresentados pelo 

fornecedor do produto para avaliação: 
Tratam-se exclusivamente de séries de casos, portanto, estudos não comparados a partir dos 

quais não é possível concluir sobre benefício, igualdade ou inferioridade do método em 

relação às técnicas rotineiramente utilizadas para tratamento das situações clínicas descritas 

(aneurismas e mal-formações arteriovenosas intracranianas). Além disso, a presença de co-

intervenções (cirurgia, coils, outros embolizantes líquidos) impede a avaliação 

individualizada dos desfechos relacionados ao produto em avaliação (Onyx). Amostras 

heterogêneas, critérios de elegibilidade imprecisos, perdas de seguimento também tornam 

limitada a validade externa e capacidade de generalização dos resultados encontrados. 
 

  

SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- A ausência de estudos comparados impede conclusões sobre potenciais benefícios que 

o uso do Onyx possa apresentar em relação a outros agentes embolizantes ou outras 

técnicas de tratamento endovascular ou cirúrgico. 

 

DESVANTAGENS, RISCOS e CONTRA-INDICAÇÕES 

- O número limitado de pacientes e de tempo de seguimento curto não permitem 

concluir sobre a segurança desta tecnologia. 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         
[ ] Estudos custo-efetividade  

[ ] Impacto orçamentário 

 

 Não foi encaminhado o valor proposto para a comercialização do produto 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 

[  ] Parecer favorável  

[  ] Parecer favorável com período probatório de um ano, ou menos em caso de publicação 

novos estudos  

[  ] Parecer não favorável 

[x] Parecer inconclusivo 

 

 Este parecer está embasado na ausência, até o momento, de estudos comparados que 

demonstram a eficácia e segurança desta tecnologia em relação aos tratamentos já 

consagrados para o manejo das situações clínicas propostas.  

 

 Por tratar-se de produto com características únicas, o uso sistema Onyx pode ser 

considerado como opção em casos nos quais métodos de tratamento com resultados mais 

solidamente conhecidos não possam ser utilizados. 

 

 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 


