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IDENTIFICAÇÃO            
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Registro na ANVISA: [  ] Não   [x] Sim    Número do Registro: 80065320032 

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, Dr. Alexandre Pagnoncelli 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO    

 

Descrição do Produto  
O Nit-Occlud é um sistema de mola (coil) espiral feita de nitinol (liga de níquel e titânio) 
desenhado especificamente para o tratamento da persistência do ducto arterial (PDA). O 

sistema é radiopaco e posicionado por via arterial com auxílio de fluoroscopia, podendo ser 

reposicionado caso necessário. São utilizados cateteres de 4Fr ou 5Fr. Todo sistema e de uso 

único e não pode ser novamente esterilizado. Estão disponíveis diversas configurações de Nit-
Occlud a fim de alcançar um melhor ajuste a anatomia do ducto a ser tratado. O modelo é 

selecionado a partir do diâmetro do ducto junto da artéria pulmonar (1-5mm), junto da aorta 

(<3-9mm) e ao comprimento do ducto (3,5-6mm). 
  

Indicação de Uso 

Tratamento da PDA. O ducto arterial é uma comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar 
normal através da qual o fluxo sanguíneo é desviado da circulação pulmonar no período intra-

útero. Esta comunicação fecha-se, normalmente, ao nascimento ou precocemente no período 

pós-parto. Sua persistência, especialmente quando de maior diâmetro, está associada a 

progressiva hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca. A PDA em adultos está associada a 
maior risco de endocardite bacteriana. 

 

Contra-indicação de uso 
O fabricante menciona a presença de ventrículo direito de tamanho insuficiente e a presença 

de fístula coronariana como contra-indicações ao uso deste material. Da mesma forma, o Nit-

Occlud não pode ser utilizado em pacientes não suscetíveis a tratamento por via 
hemodinâmica, seja por instabilidade clínica, seja pelas caractertísticas anatômicas do caso.  

 

Riscos potenciais atribuíveis ao uso da tecnologia 

Estão descritas complicações como hematoma no local de punção, perfuração de vaso, 
embolias, isquemia e espasmo vascular com consequente déficit neurológico, temporário ou 

permanente e óbito.  
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SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA      

  

Comentário dos revisores quanto aos estudos encontrados 

O tratamento percutâneo da PDA é considerada técnica padrão na maioria das 

situações, (NICE, HEART, Orphanet) especialmente, desde o aperfeiçoamento 

dos dispositivos utilizados com este fim ocorrido com o desenvolvimento do 

sistema Amplatzer, descrito em 1994. (HEART) Sendo assim, esta Avaliação de 

Tecnologia visa revisar, especificamente, as evidências de segurança e eficácia 

relativas ao uso sistema Nit-Occlud nos casos em que a indicação de tratamento 

percutâneo foi a modalidade terapêutica escolhida. 

 

PubMed: Nit-Occlud – 8 artigos; destes, 5 relativos ao tto de PDA 

 

[  ] Apenas estudos em animais 

[x] Estudos clínicos em humanos 

 [x] relatos e série de casos: 5 artigos. Total de casos: 69 

 [  ] estudos observacionais ou experimentais não randomizados 

 [  ] ensaios clínicos randomizados  

 

1. Gomez J, Blüguermann J. Percutaneous occlusion of patent ductus arteriosus with 

the Nit-Ccclud device in an adult patient. J Invasive Cardiol. 2007 Nov;19(11):E335-7. 

Relato de um caso de persistência do ducto arterioso em adulto com quadro de 

insuficiência cardíaca. O tratamento foi bem sucedido com fechamento do ducto com uso 

do Nit-Occlud. 

 

2. Gamboa R, Mollón FP, Ríos-Méndez RE, Arroyo GM, Fogel A, Villa DM. [Patent 

ductus arteriosus closure using a new device: the Nit-Occlud device]. Rev Esp Cardiol. 

2007 Apr;60(4):445-8. 

Série de 28 casos com ducto arterial patente tratados por via percutânea com uso do Nit-

Occlud  em Buenos Aires, Argentina, entre 2003 e 2006. A média e amplitude de idade e 

peso dos casos foram de 1,8 anos (0,5-21 anos) e 10,9kg  (5,9-64kg) , respectivamente. A 

taxa de oclusão imediatamente após a intervenção foi de 53,5%, após 12 foi de 95,2% e 

após 18 meses foi de 100%.  A média de seguimento foi de 20,5 meses, não tendo sido 

observadas efeitos adversos graves relacionados ao equipamento. 

 

3. García-Montes JA, Zabal Cerdeira C, Calderón-Colmenero J, Juanico Enríquez 

A, Cardona Garza A, Colín Ortiz JL, Buendía Hernández A. [Patent ductus arteriosus in 

the adult: transcatheher treatment immediate and medium term results]. Arch Cardiol 

Mex. 2006 Apr-Jun;76(2):163-8.  

 

Série de 53 adultos (16-54,7 anos) que realização tratamento percutâneo de PDA por 

técnica endovascular percutânea. Apenas um caso foi tratado com o Nit-Occlud, sem que 

tenham sido relatadas intercorrências.  O equipamento mais utilizado foi o Amplatzer, em 

39 pacientes. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gomez%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bl%C3%BCguermann%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17986732
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17986732
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Invasive%20Cardiol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gamboa%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moll%C3%B3n%20FP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22R%C3%ADos-M%C3%A9ndez%20RE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Arroyo%20GM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fogel%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Villa%20DM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17521554
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17521554
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Rev%20Esp%20Cardiol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Garc%C3%ADa-Montes%20JA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zabal%20Cerdeira%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Calder%C3%B3n-Colmenero%20J%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Juanico%20Enr%C3%ADquez%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Juanico%20Enr%C3%ADquez%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cardona%20Garza%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Col%C3%ADn%20Ortiz%20JL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Buend%C3%ADa%20Hern%C3%A1ndez%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16859212
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16859212
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Arch%20Cardiol%20Mex.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Arch%20Cardiol%20Mex.');
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4. Munayer Calderón JE, Aldana Pérez T, Lázaro Castillo JL, San Luis Miranda R, 

Ramírez Reyes H, Amaya Hernández A, Carpio Hernández JC. [Patent ductus arteriosus 

closure with a Nit-Occlud device. Experience with 13 cases].Arch Cardiol Mex. 2005 

Oct-Dec;75(4):408-12. 

 

Treze pacientes com idade entre 2 e 44 anos com persistência do ducto arterioso foram 

tratados por via percutânea com uso do Nit-Occlud. Em dois casos não houve adequado 

fechamento do ducto, sendo necessário fechamento cirúrgico em um caso. Após 24 horas 

do procedimento avaliação ecocardiográfica mostrou completo fechamento do ducto em 

69%  dos casos. Após seis meses de seguimento, somente dois pacientes apresentavam  

fluxo residual pelo ducto. Um paciente morreu em decorrência de endocardite infecciosa.  

 

 

5. Celiker A, Aypar E, Karagöz T, Dilber E, Ceviz N. Transcatheter closure of patent 

ductus arteriosus with Nit-Occlud coils. Catheter Cardiovasc Interv. 2005 

Aug;65(4):569-76. 

Neste artigo são relatados a experiência conjunta de um centro na Turquia com uso do Nit-

Occlud em 28 pacientes com persistência do ducto arterioso ou outras comunicações 

aortopulmonares maiores.  Houve sucesso no posicionamento do oclusor em 24 dos 26 

casos de PDA.  Angiografia pós-implante revelou fechamento total do ducto em três casos, 

vazamento mínimo em 17, e vazamento moderado em quatro pacientes. Oclusão total foi 

alcançada em 17/24 (71%) e 19/24 (77%) casos, respectivamente, após 1 e 30 dias.  No 

seguimento de três e seis meses, somente 15 pacientes foram avaliados, tendo sido 

observada oclusão completa em 87 e 93% dos casos. Após 12 meses, 11 pacientes foram 

reavaliados, com oclusão total observada em 10 (90%)  indivíduos. Não foram observadas 

complicações maiores . 

Comentário do revisar: a quantidade de perdas ocorridas após o primeiro mês de 

seguimento (38%)  impede que as altas taxas de sucesso e segurança relatadas sejam 

consideradas, já que se a totalidade ou parte dos pacientes perdidos eventualmente 

apresentou um desfecho desfavorável, modificaria de forma substancial os resultados. 

Além disso, os autores consideraram nos resultados apresentados, somente os pacientes 

nos quais foi possível o adequado posicionamento do oclusor, e, portanto, 

desconsideraram os dois casos nos quais não houve oclusão total por não ter sido sequer 

possível posicionar o Nit-Occlud. 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Munayer%20Calder%C3%B3n%20JE%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aldana%20P%C3%A9rez%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22L%C3%A1zaro%20Castillo%20JL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22San%20Luis%20Miranda%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ram%C3%ADrez%20Reyes%20H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Amaya%20Hern%C3%A1ndez%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carpio%20Hern%C3%A1ndez%20JC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16544764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16544764
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Arch%20Cardiol%20Mex.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Celiker%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aypar%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Karag%C3%B6z%20T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dilber%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ceviz%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15973674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15973674
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Catheter%20Cardiovasc%20Interv.');
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SUMÁRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÍNICAS        
 

BENEFÍCIOS e RISCOS 

Os estudos disponíveis não permitem avaliar o benefício potencial, e tampouco, 

estabelecer a incidência de complicações decorrentes do uso do Nit-Occlud 

devido ao pequeno número de pacientes tratados e curto período de seguimento. 

 

 

CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS        

       

[ ] Estudos custo-efetividade  

[ ] Impacto orçamentário 

Custo apresentado pelo fornecedor: PCA R$ 10.120,00 

                                                          CIV R$ 18.600,00 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS         
 

[  ] Parecer favorável  

[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 

[x] Parecer não favorável 

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

 
Este parecer está embasado na falta de estudos comparados e com tempo de seguimento 

suficiente demonstrando segurança e eficácia da tecnologia. Considerando existir material 

com o mesmo fim (Amplatzer), já testado em estudos comparados com o tratamento padrão 

(cirurgia aberta),  no qual foi observada, em maior número de paciente e em maior tempo de 

seguimento, eficácia e segurança adequadas, concluímos que novas tecnologias com este fím 

devem demonstrar-se pelo menos equivalentes aos tratamentos já estabelecidos. 

 

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

disponíveis.                                                                        

 

Data da conclusão do parecer: Janeiro/2010 


