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Avaliação da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Material: Cateter Balão para Atrioseptostomia Z-Five 

Fornecedor: Bioassist Comercial LTDA 

  Rua Tirol, 308 – Rio de Janeiro -RJ 

Fabricante: Numed Canadá Inc 

Solicitante da avaliação: UNIMED Mercosul 

Registro na ANVISA: [  ] Não   [x] Sim    Número do Registro: 10168520002 

Data da solicitação: 06/05/2009 

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

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

 

Coordenador da CT: Dr. Alexandre M.Pagnoncelli 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO    

Descrição do Produto  

O Z-Five é um cateter de duplo-lúmen radiopaco de 50cm de comprimento e dotado de balão 

não deformável na extremidade distal de 9,5 ou 13,5mm de diâmetro. O conjunto é de uso 

único (não reutilizável ou reesterilizável). O cateter foi projetado para uso em bebês com peso 

inferior a 2kg. A presença de angulação na extremidade do cateter foi projetada a fim de 

facilitar a passagem através da abertura inter-atrial até a aurícula esquerda. Os procedimentos 

são realizados através de insersão percutânea ou transumbelical com uso de bainha introdutora 

de 5 ou 6Fr. Os procedimentos são realizados sob controle fluoroscópico associado ou não a 

ecocardiografia. 

 

Indicação de Uso 

Segundo o fabricante, destina-se a realização de atrioseptostomia com balão no tratamento de 

defeitos cardíacos congênitos, tais como: transposição de grandes vasos, drenagem venosa 

pulmonar anômala total sem obstrução pulmonar, atresia tricúspide, estenose mitral e atresia 

pulmonar com septo ventricular intacto. 

 

Contra-indicação de uso 

Bebês maiores de seis semanas de vida. 

 

Riscos potenciais atribuíveis ao uso da tecnologia 

Infecções nos locais de insersão e sistêmicas, formação de fístula arteriovenosa, embolia 

gasosa, hemorragia/hematoma, lesão do sistêma de condução cardíaco, perfuração vascular ou 

cardíaca com necessidade de correção cirúrgica, arritmias, embolização da extremidade do 

cateter quando da sua separação acidental. As complicações descritas podem resultar em óbito. 
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SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA      

[  ] Apenas estudos em animais 

[x] Estudos clínicos em humanos 

 [x] relatos e série de casos 

 [  ] estudos observacionais ou experimentais não randomizados 

 [  ] ensaios clínicos randomizados  

Comentário dos revisores quanto aos estudos encontrados 

Utilizando os termos “balloon atrioseptostomy” são encontradas somente 61 

referências desde a década de 1960, sendo que dez são artigos de revisão. Tratam-se 

de relatos e séries de casos nas quais o procedimento de atrioseptostomia com balão 

foi utilizado em diferentes situações clínicas e com diferentes técnicas para o 

tratamento de malformações cardíacas fetais, através de diferentes técnicas. Nenhum 

estudo compara, e raros citam, a marca de cateter utilizada nos procedimentos. 

 

SUMÁRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÍNICAS        

BENEFÍCIOS e RISCOS 

Os estudos disponíveis não permitem avaliar o benefício potencial associado a 

tecnologia, e tampouco, estabelecer a incidência de complicações decorrentes do 

procedimento ou do material utilizado.  

Os relatos e séries publicadas são originados de centros de alta complexidade em 

diversos países, permitindo observar que a atrioseptoplastia com balão é um 

procedimento de uso corrente em diversos locais especializados do mundo, apesar 

do escasso nível de evidência disponível. 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  

[ ] Impacto orçamentário 

Custo apresentado pelo fornecedor: R$ 1.900,00 a R$ 2.040,00 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS         

 

[x] Parecer favorável  

[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 

[  ] Parecer não favorável 

[  ] Parecer pendente / inconclusivo – pendência de dados para análise 

 

Este parecer está embasado na melhor evidência disponível, séries de casos, na 

qual pode-se observar o uso da atrioseptoplastia com balão há mais 30 anos como 

procedimento utilizado no tratamento de mal-formações cardíacas congênitas.  

A ausência de estudos comparados não permite concluir sobre eventual vantagem 

ou desvantagem do cateter especificamente avaliado nesta recomendação (Z-Five, 

Numed Inc-Canada). Sendo assim, particularidades de cada caso devem ser 

consideradas ao optar-se por este ou outro material utilizado com o mesmo fim. 

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

estejam disponíveis.                                                                        

 

Data da conclusão do parecer: dezembro/2009 


