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Síntese da Avaliação 

Objetivo: Avaliar a segurança e eficácia 

do cateter balão eluidor de paclitaxel 

Amphirion In.Pact no tratamento de 

estenoses/oclusões da artéria femoral 

superficial e/ou poplítea. 

Introdução: O Amphirion In.Pact é um 

cateter balão de duplo lúmen que é 

utilizado sobre guia (over the wire) e é 

recoberto por paclitaxel na dose de 

3,0ug/mm2 de superfície do balão. A 

eluição do paclitaxel após a angioplastia 

visa diminuir a reação inflamatória 

provocada pela dilatação, com objetivo de 

diminuir a taxa de reestenose do vaso 

tratado.  

 

Sumário das evidências  

Benefícios: Dois ensaios clínicos 

randomizados pequenos e com limitações 

metodológicas mostraram menor perda 

luminal tardia e menor necessidade de 

revascularização da lesão alvo aos seis 

meses de seguimento em pacientes 

submetidos a angioplastia femoral ou 

poplítea utilizando balão eluidor de 

pacllitaxel comparativamente a balão 

convencional ou balão convencional e 

paclitaxel diluído no contraste. 

 

Não há documentação de benefício sobre 

desfechos clínicos como melhora de 

sintomas (dor ou claudicação) ou redução 

de taxas de amputação.  

 

Riscos: a incidência de eventos adversos 

foi semelhante entre os grupos estudos 

(submetidos a angioplastia com balão 

revestido ou não por paclitaxel) 

A segurança e eficácia do uso desse tipo 

de cateter balão estão baseadas em 

estudos com número pequeno de 

pacientes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

[x] Parecer não favorável 

[x]  

Embora os estudos disponíveis 

demonstrem redução de perda luminal e 

redução na taxa de revascularização em 

vaso alvo (esta última possivelmente 

induzida pela realização de angiografia de 

seguimento pelo protocolo), não existem 

dados que demonstrem benefício 

inequívoco em desfechos clínicos 

relevantes (como redução de dor, melhora 

de claudicação ou decréscimo das taxas 

de amputação).  
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO e INDICAÇÃO DE USO  

              
 1. Descrição do Produto  

O Amphirion In.Pact é um cateter balão de duplo lúmen que é utilizado sobre guia 

(over the wire) e é recoberto por paclitaxel na dose de 3,0ug/mm2 de superfície do 

balão. A eluição do paclitaxel após a angioplastia visa diminuir a reação inflamatória 

provocada pela dilatação, com objetivo de diminuir a taxa de reestenose do vaso 

tratado.  

  

 2. Indicação de Uso 

O cateter balão é indicado para a realização de angioplastia transluminal percutânea 

em artérias de membros inferiores, tais como femoral, poplítea e infrapoplíteas.  

 

Observação: foi solicitada avaliação do produto também para uso no tratamento de 

reestenoses intrastent em membros inferiores. 
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3.SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA       . 

[  ] Estudos em animais 

[x] Estudos clínicos em humanos: 

 [  ] estudos não randomizados 

 [  ] estudos clínicos de bioequivalência 

 [x] ensaios clínicos randomizados com desfechos substitutos: 2 

 [  ] ensaios clínicos randomizados com desfechos primordiais 

 [  ] revisões sistemáticas 

 

  [x] Protocolos de ensaios clínicos registrados: 1 estudo em fase de recrutamento 

para avaliação do stent Amphirion InPact no tratamento de lesões infrapoplíteas. A 

coleta de dados para avaliação dos resultados do seguimento de seis meses está 

prevista para dezembro-2011 e o final geral do seguimento em dezembro de 2015. 

 

 

Descrição dos estudos: 

Estudos clínicos 

Tepe G, Zeller T, Albrecht T, Heller S, Schwarzwälder U, Beregi JP, Claussen 

CD, Oldenburg A, Scheller B, Speck U. Local delivery of paclitaxel to inhibit 

restenosis during angioplasty of the leg. N Engl J Med. 2008 Feb 14;358(7):689-

99..  

Neste ensaio clínico, 154 indivíduos sintomáticos com estenose >70% ou oclusão da 
arterial femoral superficial, artéria poplítea ou ambas, foram randomizados para 
tratamento com angioplastia utilizando: Grupo 1) cateter balão não recoberto + 
contraste convencional (grupo controle); Grupo 2) cateter balão recoberto com 
paclitaxel e contraste convencional; e Grupo 3) cateter balão não recoberto + 
paclitaxel diluído no contraste endovenoso utilizado durante o procedimento. 
Somente uma lesão por paciente foi tratada dentro do protocolo do estudo. Os 
pacientes e médicos não eram informados quanto ao grupo de alocação, porém o 
aspecto diferente dos balões recobertos e não recobertos impediu o cegamento dos 
investigadores. O avaliador de angiografias aos seis meses permaneceu cegado. 
Para todos os pacientes foi prescrito AAS por tempo indeterminado e clopidogrel por 
4 semanas. O desfecho principal do estudo foi perda luminal em 6 meses. 
Seguimento de 1 e 2 anos foi previsto caso a análise aos 6 meses mostrasse 
diferença entre os grupos. Resultados: entre os pacientes incluídos a média de idade 
foi de 68 anos, sendo 66% homens, 24% tabagistas, 49% diabéticos e mais de 80% 
hipertensos. Entre as lesões tratadas, 41 (27%) eram oclusões totais, 34 (22%) eram 
reestenoses pós-angioplastia sem stent e 22 (14%) eram reestenoses pós 
angioplastia com stent. Perda luminal tardia em 6 meses foi avaliada em 128 (83%) 
pacientes que realizaram nova arteriografia no período previsto. Não foram descritas 
razões para as perdas. Respectivamente para os grupos 1, 2 e 3, a perda luminal 
tardia aos 6 meses foi de 1,7±1,8mm, 0,4±1,2mm e 2,2±1,6mm, a taxa de reestenose 
no mesmo período foi de 44%, 17% e 54%, e a necessidade de revascularização da 
lesão alvo foi de 37%, 4% e 29%. As diferenças foram estatisticamente significativas 
entre os grupos 1 e 2, mas não entre os grupos 1 e 3. As diferenças em amputação 
de membro e mortalidade não foram significativas. Análise da necessidade de 
revascularização da lesão alvo em 12 meses e 24 meses também foi favorável ao 
grupo tratado com balão com paclitaxel (10% e 15% vs 48% e 52% no grupo 
controle, e 35% e 40% no grupo com paclitaxel no contraste). Não foram descritos 
outros desfechos no seguimento de 12 e 24 meses. A incidência de eventos 
adversos não foi diferente entre os grupos. 
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Observação dos revisores: foram detectados potenciais vieses de seleção 

associados ao número e não descrição de perdas. Assim como, pela falta de 

descrição do critério pelo qual o investigador selecionava a lesão a ser tratado em 

casos de pacientes com mais de uma lesão passível de tratamento (em média foram 

tratadas 1,6 a 1,8 lesões por pacientes, porém só uma dentro do estudo). O estudo 

foi patrocinado pela Bavaria Medizintechnologie (produtor do balão) e Schering da 

Alemanha. 

 

 

Werk M, Langner S, Reinkensmeier B, Boettcher HF, Tepe G, Dietz U, Hosten N, 

Hamm B, Speck U, Ricke J. Inhibition of restenosis in femoropopliteal arteries: 

paclitaxel-coated versus uncoated balloon: femoral paclitaxel randomized pilot 

trial. Circulation. 2008 Sep 23;118(13):1358-65. 

Neste ensaio clínico 87 pacientes com estenoses >70% ou oclusão da artéria femoral 

superficial, poplítea ou ambas foram randomizados para angioplastia utilizando balão 

convencional (grupo 1) ou balão recoberto por paclitaxel (grupo 2). O desfecho 

principal foi perda luminal aos 6 meses de seguimento. Outros desfechos 

radiológicos e clínicos também foram avaliados em 18-24 meses de seguimento. O 

avaliador de angiografias aos seis meses permaneceu cegado. O cegamento dos 

profissionais que realizavam os procedimentos não pode ser mantido devido a 

diferente aparência dos cateteres. Para todos os pacientes foi prescrito AAS e 

clopidogrel por tempo indeterminado. Entre os 42 pacientes randomizados para 

tratamento com balão convencional 34 (81%) realizaram angiografia de seguimento 

aos 6 meses. Entre os tratados com balão com paclitaxel, 31 dos 45 pacientes (69%) 

tiveram o mesmo seguimento. Na metade dos casos (n=11) não foi descrita razão 

específica para a não realização da angiografia de seguimento, nos demais, morte 

ou amputação (n=2), recusa pela ausência de sintomas (n=8). Os motivos das 

perdas foram proporcionalmente semelhantes entre os grupos. A média de idade 

70,2 e 67,3 anos, respectivamente para os grupos 1 e 2, sendo 60% da amostra do 

sexo masculino. Estenoses primárias foram tratadas em 57 (66%) casos, sendo que 

entre os 30 casos de reestenose, 6 foram estenoses pós-colocação prévia de stent. 

A avaliação do desfecho principal mostrou perda luminal tardia aos 6 meses de 0,8 

vs 0,3mm, respectivamente para os grupos 1 e 2. Entre os desfechos secundários, 

reestenose aos 6 meses foi observada em 47% vs 19% dos casos, e necessidade de 

revascularização da lesão alvo em 33% e 7%, respectivamente nos grupos 1 e 2. No 

seguimento de 18-24 meses, não foram observadas diferenças significativas, porém 

apenas nove pacientes tratados com balão convencional e 18 com balão com 

paclitaxel foram acompanhados, dificultando a valorização desse resultado. A 

incidência de eventos adversos foi semelhante entre os grupos. 

 

Observação dos revisores: Ainda que parcialmente descritas no estudo, a incidência 

de perdas foi grande e em diferente proporção entre os grupos. Essa diferença pode 

introduzir viés de seleção. O estudo foi patrocinado pela Bavaria Medizintechnologie 

(produtor do balão) e Bayer-Schering-Pharma da Alemanha. 
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CONSIDERAÇÕES ECONÔMICAS         

[ ] Estudos custo-efetividade  
[ ] Estudos de impacto orçamentário 
 
O custo do cateter apresentado pelo fornecedor é de R$ 6.500,00. 
 
 
SUMÀRIO DAS EVIDÊNCIAS CLÌNICAS        

BENEFÍCIOS 

- Dois ensaios clínicos randomizados pequenos e com limitações 

metodológicas mostraram menor perda luminal tardia e menor necessidade 

de revascularização da lesão alvo aos seis meses de seguimento em 

pacientes submetidos a angioplastia femoral ou poplítea utilizando balão 

eluidor de pacllitaxel comparativamente a balão convencional ou balão 

convencional e paclitaxel diluído no contraste. 

- Não há documentação de benefício sobre desfechos clínicos como melhora 

de sintomas (dor ou claudicação) ou redução de taxas de amputação.  

RISCOS 

- A incidência de eventos adversos foi semelhante entre os grupos estudos 

(submetidos a angioplastia com balão revestido ou não por paclitaxel) 

- A segurança e eficácia do uso desse tipo de cateter balão estão baseadas em 

estudos com número pequeno de pacientes 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS           
 

[  ] Parecer favorável  

[  ] Parecer favorável com período probatório de 3 meses 

[X] Parecer não favorável 

[  ] Parecer inconclusivo – pendência de dados para análise 

 

Embora os estudos disponíveis demonstrem redução de perda luminal e redução na 

taxa de revascularização em vaso alvo (esta última possivelmente induzida pela 

realização de angiografia de seguimento pelo protocolo), não existem dados que 

demonstrem benefício inequívoco em desfechos clínicos relevantes (como redução 

de dor, melhora de claudicação ou decréscimo das taxas de amputação).  

Observação 1: o tamanhos dos ensaios clínicos realizados não permitiu análise de 

subgrupos (por exemplo, tratamento de estenoses primárias vs reestenoses, ou, 

estenose poplítea vs femoral)  

 Observação 2: nenhum dos estudos descritos utilizou nominalmente o cateter balão 

Amphirion In.Pact, e sim, cateter de outro fabricante com características similares e 

com eluição da mesma droga, porém produzido. 

Esta Câmara Técnica propõe-se a revisar este parecer quando da publicação 
novas evidências. 
 

Conclusão do parecer: Agosto de 2011 


