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RESOLUÇÃO CFM nº 1.457/95
4 - As aplicações clínicas atualmente reconhecidas da oxigenoterapia hiperbárica são as seguintes:
4.1 - Embolias gasosas;
4.2 - Doença descompressiva;
4.3 - Embolias traumáticas pelo ar;
4.4 - Envenenamento por monóxido de carbono ou inalação de fumaça;
4.5 - Envenenamento por cianeto ou derivados cianídricos;
4.6 - Gangrena gasosa;
4.7 - Síndrome de Fournier;
4.8 - Outras infecções necrotizantes de tecidos moles: celulites, fasciites e miosites;
4.9 - Isquemias agudas traumáticas: lesão por esmagamento, síndrome compartimental,
reimplantação de extremidades amputadas e outras;
4.10 - Vasculites agudas de etiologia alérgica, medicamentosa ou por toxinas biológicas (aracnídeos,
ofídios e insetos);
4.11 - Queimaduras térmicas e elétricas;
4.12 - Lesões refratárias: úlceras de pele, lesões pé-diabético, escaras de decúbito, úlcera por
vasculites autoimunes, deiscências de suturas;
4.13 - Lesões por radiação: radiodermite, osteorradionecrose e lesões actínicas de mucosas;
4.14 - Retalhos ou enxertos comprometidos ou de risco;
4.15 - Osteomielites;
4.16 - Anemia aguda, nos casos de impossibilidade de transfusão sanguínea

RESOLUÇÃO CFM nº 1.457/95

Resolução Normativa
nº 211/2010

4 - As aplicações clínicas atualmente reconhecidas da oxigenoterapia hiperbárica são as seguintes:
4.1 - Embolias gasosas;
4.2 - Doença descompressiva;
4.3 - Embolias traumáticas pelo ar;
4.4 - Envenenamento por monóxido de carbono ou inalação de fumaça;
4.5 - Envenenamento por cianeto ou derivados cianídricos;
4.6 - Gangrena gasosa;
4.7 - Síndrome de Fournier;
4.8 - Outras infecções necrotizantes de tecidos moles: celulites, fasciites e miosites;
4.9 - Isquemias agudas traumáticas: lesão por esmagamento, síndrome compartimental,
reimplantação de extremidades amputadas e outras;
4.10 - Vasculites agudas de etiologia alérgica, medicamentosa ou por toxinas biológicas (aracnídeos,
ofídios e insetos);
4.11 - Queimaduras térmicas e elétricas;
4.12 - Lesões refratárias: úlceras de pele, lesões pé-diabético, escaras de decúbito, úlcera por
vasculites autoimunes, deiscências de suturas;
4.13 - Lesões por radiação: radiodermite, osteorradionecrose e lesões actínicas de mucosas;
4.14 - Retalhos ou enxertos comprometidos ou de risco;
4.15 - Osteomielites;
4.16 - Anemia aguda, nos casos de impossibilidade de transfusão sanguínea

RESOLUÇÃO CFM nº 1.457/95

Resolução Normativa
nº 262/2011

4 - As aplicações clínicas atualmente reconhecidas da oxigenoterapia hiperbárica são as seguintes:
4.1 - Embolias gasosas;
4.2 - Doença descompressiva;
4.3 - Embolias traumáticas pelo ar;
4.4 - Envenenamento por monóxido de carbono ou inalação de fumaça;
4.5 - Envenenamento por cianeto ou derivados cianídricos;
4.6 - Gangrena gasosa;
4.7 - Síndrome de Fournier;
4.8 - Outras infecções necrotizantes de tecidos moles: celulites, fasciites e miosites;
4.9 - Isquemias agudas traumáticas: lesão por esmagamento, síndrome compartimental,
reimplantação de extremidades amputadas e outras;
4.10 - Vasculites agudas de etiologia alérgica, medicamentosa ou por toxinas biológicas (aracnídeos,
ofídios e insetos);
4.11 - Queimaduras térmicas e elétricas;
4.12 - Lesões refratárias: úlceras de pele, lesões pé-diabético, escaras de decúbito, úlcera por
vasculites autoimunes, deiscências de suturas;
4.13 - Lesões por radiação: radiodermite, osteorradionecrose e lesões actínicas de mucosas;
4.14 - Retalhos ou enxertos comprometidos ou de risco;
4.15 - Osteomielites;
4.16 - Anemia aguda, nos casos de impossibilidade de transfusão sanguínea

RESOLUÇÃO CFM nº 1.457/95

Resolução Normativa
nº XXX/2017

4 - As aplicações clínicas atualmente reconhecidas da oxigenoterapia hiperbárica são as seguintes:
4.1 - Embolias gasosas;
4.2 - Doença descompressiva;
4.3 - Embolias traumáticas pelo ar;
4.4 - Envenenamento por monóxido de carbono ou inalação de fumaça;
4.5 - Envenenamento por cianeto ou derivados cianídricos;
4.6 - Gangrena gasosa;
4.7 - Síndrome de Fournier;
4.8 - Outras infecções necrotizantes de tecidos moles: celulites, fasciites e miosites;
4.9 - Isquemias agudas traumáticas: lesão por esmagamento, síndrome compartimental,
reimplantação de extremidades amputadas e outras;
4.10 - Vasculites agudas de etiologia alérgica, medicamentosa ou por toxinas biológicas (aracnídeos,
ofídios e insetos);
4.11 - Queimaduras térmicas e elétricas;
4.12 - Lesões refratárias: úlceras de pele, lesões pé-diabético, escaras de decúbito, úlcera por
vasculites autoimunes, deiscências de suturas;
4.13 - Lesões por radiação: radiodermite, osteorradionecrose e lesões actínicas de mucosas;
4.14 - Retalhos ou enxertos comprometidos ou de risco;
4.15 - Osteomielites;
4.16 - Anemia aguda, nos casos de impossibilidade de transfusão sanguínea

INDICAÇÕES APROVADAS PELO CFM
NÃO INCORPORADAS NO ROL
1. Queimaduras térmicas e elétricas
2. Lesões refratárias:
a) Úlceras de pele
b) Escaras de decúbito
c) Úlcera por vasculites autoimunes
d) Deiscências de suturas
3. Lesões por radiação:
a) Radiodermite
b) Osteorradionecrose
c) Lesões actínicas de mucosas
4. Retalhos ou enxertos comprometidos ou de
risco
5. Osteomielites
6. Anemia aguda, nos casos de impossibilidade
de transfusão sanguínea

10th EUROPEAN CONSENSUS CONFERENCE
ON HYPERBARIC MEDICINE
LILLE, APRIL 14 – 16th 2016

Escola de Medicina da Universidade McMaster
Dr. Gordon Guyatt
Canadá, década de 1980
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Contratualização de Serviços de OHB

USOS CLÍNICOS DA OHB

RESOLUÇÃO CFM nº 1.457/95

Doença Descompressiva

Homeopatia

Custo / Eficácia na Osteomielite Refratária
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Oxigenoterapia
hiperbárica
Unimed do Brasil

Proposta para modificação Rol ANS 2018
Solicitação: SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA HIPERBÁRICA
Alteração de diretriz de utilização
AMPLIAR A DUT ATUAL CONTEMPLANDO AS PATOLOGIAS/SITUAÇÕES ABAIXO:
• Queimaduras;
• Lesões refratárias: úlceras de pele, escaras de decúbito, úlceras por
vasculites autoimunes, deiscências de suturas
• Lesões por radiação: radiodermite, osteorradionecrose e lesões actínicas de
mucosas;
• Retalhos ou enxertos comprometidos ou de risco;
• Osteomielites;
• Anemia aguda nos casos de impossibilidade de transfusão de sangue.
•

APLICADAS A INTERVALOS DE 24 A 48 HORAS ATÉ QUE HAJA RESOLUÇÃO DO
PROCESSO EM TRATAMENTO

Pergunta estruturada
- Queimaduras;
- Lesões refratárias: úlceras de pele, escaras de decúbito, úlceras por
vasculites autoimunes, deiscências de suturas
- Lesões por radiação: radiodermite, osteorradionecrose e lesões
actínicas de mucosas;
- Retalhos ou enxertos comprometidos ou de risco;
Pacientes

- Osteomielites;
- Anemia aguda nos casos de impossibilidade de transfusão de sangue.

Intervenção

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
CURATIVOS, ANTIBIÓTICOS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, NUTRIÇÃO,

Controle

CONTROLE METABÓLICO E HEMODINÂMICO, ENTRE OUTROS.

Desfechos

MELHORA/REGRESSÃO DAS FERIDAS

Resultados: 1. Queimadura
• A revisão sistemática da Cochrane de 2009
não encontrou evidência suficiente para
suportar ou refutar a efetividade da HBOT
no manejo de queimaduras térmicas.

Cochrane Database of Systematic
Reviews. Vol Chichester, UK: John Wiley &
Sons, Ltd; 2009

Resultados: 2. Lesões refratárias
• Revisão sistemática da Cochrane de 2012
• Estudos incluíram pacientes com feridas
associadas ao diabetes, doença arterial ou
venosa e “outras” que não eram de origem
diabética e nem de origem venosa e ficaram
definidas como “mistas”.
• Para esta revisão não foram identificados
ensaios clínicos que contemplassem úlceras
arteriais e de pressão
Cochrane Database of Systematic Reviews. Vol
Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2015

Resultados: 2. Lesões refratárias
• A revisão concluiu que, para pessoas com úlceras
devido ao diabetes, a HBOT melhorou a cicatrização
das úlceras em curto prazo, mas não em longo prazo.
Não alterou o número de amputações.
• Os ensaios apresentaram várias falhas em seu desenho
e/ou nos relatórios, o que leva à falta de confiança
nos resultados.
• São necessários mais ensaios clínicos, com maior
poder estatístico, sobre a HBOT em pessoas com
feridas crônicas para minimizar os vieses observados
nos estudos incluídos.
Cochrane Database of Systematic Reviews. Vol
Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2015

Resultados: 2. Lesões refratárias
• O ensaio clínico randomizado de Kaur
apresentou várias limitações metológicas:
não cegado, amostra pequena (30
pacientes), o impacto em longo prazo não
foi avaliado e foram incluídos pacientes
com úlceras devido a diferentes causas.

Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2012;28(1):70-75.

Resultados: 3. Lesões por radiação
• Revisão sistemática da Cochrane de 2016,
contemplou pequeno número de estudos,
com modesto número de participantes e
limites metodológicos, o que exige uma
interpretação cautelosa.

Cochrane database Syst Rev. 2016;(3):CD005005

Resultados: 3. Lesões por radiação
• Resultados por tipo de lesão:
– Proctite – semelhante
– Reconstrução mandibular – melhor para HBTO
– Neuropatia de plexo braquial – semelhante
– Osteorradionecrose – semelhante
– Cistite - semelhante

Cochrane database Syst Rev. 2016;(3):CD005005

Resultados: 4. Osteomielite
• o estudo enviado pela sociedade é uma
revisão narrativa sobre abordagem geral
do
tratamento,
não
direcionado
especificamente para o papel da HBOT,
Concluiu que a HBOT associada a outras
medidas terapêuticas pode alcançar
melhores desfechos clínicos.

Brazilian J Infect Dis. 2014;18(5):526-534

Resultados: 5. Anemia
• Foram encontrados somente relatos de
casos em pacientes testemunhas de
Jeová.
Graffeo C, Dishong W. Severe blood loss anemia in a Jehovah’s
Witness treated with adjunctive hyperbaric oxygen therapy. Am J
Emerg Med. 2013;31(4):756.e3-4.
Thenuwara K, Thomas J, Ibsen M, et al. Use of hyperbaric oxygen
therapy and PEGylated carboxyhemoglobin bovine in a Jehovah’s
Witness with life-threatening anemia following postpartum
hemorrhage. Int J Obstet Anesth. October 2016.
McLoughlin PL, Cope TM, Harrison JC. Hyperbaric oxygen therapy
in the management of severe acute anaemia in a Jehovah’s
witness. Anaesthesia. 1999;54(9):891-895.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10460565.

Resultados: 6. escaras de decúbito, úlceras e
vasculites autoimunes, deiscência de sutura

• Não foram enviados pela Sociedade, da
mesma forma como não foram encontrados
em busca estruturada, artigos para o
tratamento com HBTO em
–
–
–
–

Escaras de decúbito,
Úlceras e vasculites autoimunes,
Deiscências de suturas
Anemia.

Brazilian J Infect Dis. 2014;18(5):526-534

Recomendação
• Não há recomendação, à luz das
evidências encontradas/enviadas, para
ampliar a DUT, conforme solicitado.

OBRIGADA

Prezados Senhores Bom dia!
Meu nome é Jacqueline Taumaturgo, sou médica Auditora da Assessoria Jurídica, Normas e
Regulação da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Nordeste – CAMED.
Em análise técnica acerca do Rol de 2016 tive o entendimento que o procedimento
NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA EM DOADOR VIVO - PARA TRANSPLANTE, código 3.15.06.046,
não teria cobertura considerando que o referido procedimento não se encontra descrito no Rol.
Observei que a compatibilização ROL x TUSS disponibilizada no site da ANS entende que o
procedimento é coberto pelo Rol por NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA, subgrupo RIM,
BACINETE E SUPRA-RENAL, grupo SISTEMA URINÁRIO, gerando questionamento, conforme
abaixo:

Código
Tab 22
31506046

Tabela 1- Compatibilização ROL x TUSS
Tabela 22 - Terminologia de
Procedimentos e Eventos em
Correlação ROL ANS Resolução
Saúde (TUSS) v3.02
(Sim/Não) Normativa nº 387/2015
_2016.01
Nefrectomia laparoscópica em
NEFRECTOMIA
SIM
doador vivo - para transplante
LAPAROSCÓPICA

SUBGRUPO

GRUPO

RIM, BACINETE E
SUPRA-RENAL

SISTEMA
URINÁRIO

No Anexo I do Rol constam procedimentos de Nefrectomia convencional e Nefrectomia
laparoscópica, com seus subgrupos e grupos específicos do SISTEMA URINÁRIO, quando da
realização desses procedimentos sem transplante:

Código
Tab 22
31101151
31101160
31101178
31101186
31101194
31101569
31101585
31506046

Tabela 2 - Compatibilização ROL x TUSS para procedimentos de Nefrectomias sem Transplante
Tabela 22 - Terminologia de
Procedimentos e Eventos em
Correlação ROL ANS Resolução
SUBGRUPO
GRUPO
Saúde (TUSS) v3.02
(Sim/Não) Normativa nº 387/2015
_2016.01
Nefrectomia parcial com
NEFRECTOMIA COM
RIM, BACINETE E
SISTEMA
SIM
ureterectomia
URETERECTOMIA
SUPRA-RENAL
URINÁRIO
RIM, BACINETE E
SISTEMA
Nefrectomia parcial unilateral
SIM
NEFRECTOMIA
SUPRA-RENAL
URINÁRIO
Nefrectomia parcial unilateral
RIM, BACINETE E
SISTEMA
SIM
NEFRECTOMIA
extracorpórea
SUPRA-RENAL
URINÁRIO
RIM, BACINETE E
SISTEMA
Nefrectomia radical unilateral
SIM
NEFRECTOMIA
SUPRA-RENAL
URINÁRIO
RIM, BACINETE E
SISTEMA
Nefrectomia total unilateral
SIM
NEFRECTOMIA
SUPRA-RENAL
URINÁRIO
Nefrectomia parcial
NEFRECTOMIA
RIM, BACINETE E
SISTEMA
SIM
laparoscópica unilateral
LAPAROSCÓPICA
SUPRA-RENAL
URINÁRIO
Nefrectomia total unilateral por
NEFRECTOMIA
RIM, BACINETE E
SISTEMA
SIM
videolaparoscopia
LAPAROSCÓPICA
SUPRA-RENAL
URINÁRIO
Nefrectomia laparoscópica em
NEFRECTOMIA
RIM, BACINETE E
SISTEMA
SIM
doador vivo - para transplante
LAPAROSCÓPICA
SUPRA-RENAL
URINÁRIO

O procedimento de Nefrectomia Laparoscópica está descrito no Anexo I. Obviamente não faria
sentido que esse procedimento tivesse cobertura apenas quando não ligada a transplante, no
entanto, entendendo que a ANS compreende transplante como um tema diferenciado, trata-o
separadamente nas resoluções normativas que atualizam o Rol de Procedimentos, inclusive na
RN 387/2016; e que o Anexo I ao listar os procedimentos com cobertura obrigatória tem
subgrupos e grupo específicos para os procedimentos de Tranplante, com poderíamos
enquadrar um procedimento de transplante em outro grupo? Observar a tabela abaixo:

Código
Tab 22

31506038

31506038
31506046

Tabela 3 - Compatibilização ROL x TUSS para procedimentos de Nefrectomia em Transplante
Tabela 22 - Terminologia de
ROL ANS Resolução
Procedimentos e Eventos
Correlação
Normativa nº
SUBGRUPO
GRUPO
em Saúde (TUSS) v3.02
(Sim/Não)
387/2015
_2016.01
TRANSPLANTES
Nefrectomia em doador vivo NEFRECTOMIA EM
SIM
RIM
DE ÓRGÃOS
para transplante
DOADOR VIVO
OU TECIDOS
TRANSPLANTES
Nefrectomia em doador vivo RETIRADA PARA
SIM
RIM
DE ÓRGÃOS
para transplante
TRANSPLANTE
OU TECIDOS
Nefrectomia laparoscópica em
NEFRECTOMIA
RIM, BACINETE E
SISTEMA
SIM
doador vivo - para transplante
LAPAROSCÓPICA
SUPRA-RENAL
URINÁRIO

Ou seja, se os procedimentos não relacionados a transplante estão no grupo do Sistema
urinário, e os relacionados a transplantes estão no grupo de transplante, como enquadrar a
NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA EM DOADOR VIVO - PARA TRANSPLANTE no subgrupo do
Sistema urinário?
Em Julho/2016 tive a oportunidade de participar de uma reunião com técnicos da ANS na sede
da agência para apresentação de outro assunto, e naquele momento abordei que essa questão
poderia causar entendimentos equivocados quanto à cobertura do procedimento de
Nefrectomia laparoscópica em doador vivo - para transplante.
Os técnicos da ANS concordaram com o entendimento e me sugeriram que enviasse proposta
para a revisão do Rol, para que o item específico NEFRECTOMIA LAPAROSCÓPICA EM DOADOR
VIVO - PARA TRANSPLANTE, fosse acrescido no Anexo I do Rol, no subgrupo RIM e grupo
TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS OU TECIDOS.
Dessa forma enviei o formulário com a solicitação de inclusão do procedimento no Rol, mas o
que deve ser observado é que este procedimento, no entendimento da própria ANS, já tem
cobertura. A solicitação na verdade, seria para uma melhoria do Anexo I, não gerando
inconsistências de entendimento por parte das operadoras.
No formulário enviado, a estimativa de custos, bem como trabalhos científicos que respaldem
a realização do procedimento não foram enviados, considerando que a própria ANS já
considera o evento coberto.

Dra. Maria Jacqueline Taumaturgo Sampaio
CRM 6250

DIALISE PERITONEAL
AUTOMATIZADA
Finalidade: solicitação de inclusão no ROL da
ANS 2018

Literatura enviada
Comparative Outcomes Between Continuous Ambulatory and Automated
Peritoneal Dialysis: A Narrative Review - Am J Kidney Dis. 2014;63(6):1027-37
Revisão narrativa comparando CAPD e DPA
Published evidence, primarily from observational studies, has been unable to
demonstrate a consistent difference in residual kidney function loss rate,
peritonitis rate, maintenance of euvolemia, technique survival, mortality, or
health-related quality of life in individuals undergoing continuous ambulatory
PD versus APD.
•

•

In Peritoneal Dialysis, Is There Sufficient Evidence to Make “PD First”
Therapy? InternJ Nephrol. 2011, Art ID 239515, 5 pg

•

Artigo de revisão - provide rationale to support PD as the initial renal replacement
modality for ESRD patients.

Literatura enviada

•

Peritoneal Dialysis–First Policy Made Successful: Perspectives and
Actions. Am J Kidney Dis. 2013
Revisão narrativa

•
•

Peritoneal Dialysis First: Rationale. Clin J Am Soc Nephrol 6: 447–456, 2011
Revisão narrativa

•
•

Peritoneal Dialysis–First Policy Made Successful: Perspectives and
Actions. Am J Kidney Dis. 2013
Revisão narrativa

•

Provision of Peritoneal Dialysis Treatment in Canada

•

Descrição da prevalência de casos de Doença renal terminal e das modalidades de
TRS utilizadas.

•

Literatura enviada: NHS - 2011

According to expert opinion, 10–15% of people will not be suitable for
peritoneal dialysis.
Some patients who choose peritoneal dialysis will have to move on to
haemodialysis after the procedure to create access fails. In addition there
may also be a small number of patients who change each year due to
infection and adequacy failure.

DOENÇA RENAL CRÔNICA

• A doença renal crônica (DRC) constitui hoje em um importante
problema médico e de saúde pública.
• Em sua fase mais avançada, estágio 5, os rins não conseguem
manter a normalidade do meio interno do paciente sendo
necessário o início de um método de terapia renal substitutiva
(TRS): diálise ou transplante renal.
• Atualmente existem duas opções para o tratamento dialítico no
Brasil:
– hemodiálise (HD) e
– diálise peritoneal (DP).

DIÁLISE PERITONEAL AUTOMATIZADA

DIRETRIZES CLÍNICAS PARA O CUIDADO AO PACIENTE COM
DOENÇA RENAL CRÔNICA – DRC NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

• De acordo com a portaria 389 do Ministério da Saúde, de 13 março
de 2014, no seu artigo IV, §1º:
– A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia e
a Unidade Especializada em DRC com TRS/diálise com
capacidade para oferecer somente a modalidade hemodiálise
devem garantir o acesso à Diálise peritoneal ambulatorial
contínua (DPAC), à Diálise peritoneal automatizada (DPA) e à
Diálise peritoneal intermitente (DPI) quando da necessidade do
paciente.

DIRETRIZES CLÍNICAS PARA O CUIDADO AO PACIENTE COM
DOENÇA RENAL CRÔNICA – DRC NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

CONTRAINDICAÇÕES À DIALISE PERITONEAL

• Perda comprovada da função peritoneal ou múltiplas adesões
peritoneais.
• Incapacidade física ou mental para a execução do método.

• Condições cirúrgicas não corrigíveis (grandes hérnias inguinais,
incisionais ou umbilical), onfalocele, gastrosquise (malformação da
parede abdominal, com extrusão de vísceras abdominais), hérnia

diafragmática, extrofia vesical.

DIALISE PERITONEAL AUTOMATIZADA

• Para os pacientes que optarem pela diálise peritoneal e que não se
enquadrarem em um critério que contraindique o procedimento,
recomenda-se uma visita domiciliar para avaliação da adequação

ambiental para realização do procedimento.
• Além disso, o paciente e seus familiares deverão ser encaminhados
para treinamento na técnica de troca de bolsas, manuseio dos

equipos e programação da maquina cicladora.

DIALISE PERITONEAL AUTOMATIZADA
RESUMO

• A dialise

peritoneal

automatizada

é

um

método

eficaz

e

regulamentado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da DRC

avançada.

OBRIGADO

Reunião ANS
03/02/2017

Diálise Peritoneal Automática

Proposta
A sociedade Brasileira de Nefrologia solicita a inclusão do
procedimento diálise peritoneal automática como terapia dialítica de
substituição renal em pacientes com doença renal terminal ou insuficiência
renal aguda com uremia no ROL da ANS vigente.
A tecnologia proposta é uma opção a técnica já existente no ROL atual
dialise peritoneal continua ambulatorial.
As indicações , os profissionais habilitados para a realização do
procedimento bem como as diretrizes para utilização são as mesmas dos
procedimentos hemodiálise crônica e dialise peritoneal ambulatorial contínua.

Diálise Peritoneal

Terapêutica indicada para terapia de substituição renal em pacientes com doença
renal terminal ou pacientes com insuficiência renal aguda com uremia. A diálise

peritoneal é atualmente realizada de duas formas: diálise peritoneal ambulatorial
contínua (DPAC) e diálise peritoneal automática (DPA) .
DPAC

realizada diariamente e de forma manual pelo paciente ou familiar,

geralmente, com 04 trocas ao dia ( manhã, almoço, tarde e noite) sendo o tempo
de troca de 30 minutos.
DPA a troca ocorre preferencialmente durante o período de sono durante 08 a 10
horas através de uma cicladora, realizada pelo próprio paciente.

Evidências Apresentadas:

O artigo “In Peritoneal Dialysis, is There Sufficient Evidence to Make “PD First”
Therapy? ” publicado em 2011 faz uma revisão sistemática sobre a diálise peritoneal

como primeira indicação na terapia dialítica para doença renal terminal. Apresenta
vários indicadores de comparação entre a hemodiálise e a diálise peritoneal. Entretanto,
não faz distinção entre DPA e DPAC.

Evidências Apresentadas:

O artigo “Peritoneal Dialysis-First Plicy Made Successfel:Perspectives and

Actions” publicado em 2013 apresenta uma breve revisão sobre a diálise peritoneal
como primeira indicação de terapia dialítica em Hong Kong durante 25 anos e suas
questões relacionadas a politica de saúde. Não faz menção aos diferentes tipos de DP.
Menciona somente as vantagens e desvantagens em relação a hemodiálise.

Evidências Apresentadas:

O artigo “Comparative outcomes Beteween Continuos Ambulatory and
Automated Peritoneal Dialysis: A Narrative Review” publicado em 2014 apresenta as
diferentes formas de DP, comparando vários indicadores de saúde que poderiam
interferir na sobrevida e qualidade de vida dos pacientes tais como: preservação da
função renal residual , taxa no declínio da função renal residual, risco de infecção e taxa

de hospitalização, qualidade de vida. Conclui que os vários estudos apresentados não
mostram diferença estatística significativa entre as diferentes formas de DP.

Evidências Apresentadas:

Não localizamos parecer formal da CONITEC quanto ao uso de DPA como
terapia dialítica para doença renal terminal .
O AETNA recomenda a dialise peritoneal como terapia dialítica para
doença renal terminal sem fazer distinção entre as formas de DP.

Evidências Financeiras:

O Nice Clinical Guideline 125 publicado em Julho de 2011 informa sobre o
custo de tratamento da DPA e a DPAC na Inglaterra. Também mostra que a diferença
de custo entre as duas é pequena.
Não foi encaminhado custo da DPA ou da diferença entre as duas formas de
DP a nível nacional.

Conclusão:
Diante dos estudos apresentados e pesquisa complementar realizada, não
recomandamos a sua incorporação ao Rol visto não haver suporte científico que

evidencie benefícios para a técnica proposta (DPA) em relação a técnica (DPAC) já
incorporada ao Rol de procedimentos da ANS vigente e com ampla utilização.

Tratamento com rhGH

Paulo Collett-Solberg

6.7-kb deletion of the GH-1 gene
Besson, A et al - J Clin Endocrinol Metab 2003; 88: 3664–3667

Hypothalamus
GHRH

+

Somatostatin

Eixo GH-IGF

-

GH
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IGF-I

IGF-R
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GH-R
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IGFs

150 kD
complex

IGFBP-3

Células de Kupffer
Endotelio hepático

Altura final
Alterações congênitas no eixo GH-IGF-I
Sem tratamento

Deficiência isolada de GH

-3,9 - -6,1DP

Mutações no GHRHR

-7,2 DP média

Deficiência de hormônio do
crescimento
• História de hipóxia peri-parto
Protrusão dos ossos frontais (fronte olímpica)
Base nasal afundada (hipoplasia de face)
Cabelos finos e crescimento lento das unhas
Voz aguda
Obesidade localizada no tronco
Micropenis em recém nascidos

• Desenvolvimento dos dentes e da puberdade (atrasados
em crianças com deficiência de hormônio de crescimento)

• Defeitos de linha média:

palatosquise
Incisivo único central

• Anormalidades do nervo óptico

Deficiência de hormônio de
crescimento
Incidência

• 1 em cada 3500 criança com idade entre 5 e 12 anos tem
deficiência de hormônio de crescimento.
• Mais de 50.000 crianças com deficiência de hormônio de
crescimento estão sendo tratadas.

Deficiência de hormônio de crescimento
Causas
• Idiopático (a forma mais comum)
• Congênito

• Trauma

Ausência congênita da hipófise
Deleção do gene do GH e deficiência familiar
isolada de GH
Panhipopituitarismo familiar
Deficiência congênita de receptor do GH
(síndrome de Laron)
Associações:
Defeitos de linha média
Displasia septo-óptica
Holoprosencefalia

Trauma ao nascimento / dano no período neonatal
Ressecção cirúrgica/dano à hipófise ou pedúnculo
Síndrome da criança espancada

rhGH no SUS
• Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do
Hipopituitarismo, estabelecidos pela Portaria
SCTIE/MS nº 67, de 01 de novembro de 2006;
• Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
Portaria SAS/MS no 110, de 10 de março de 2010.
(Republicada em 12.05.10) - Deficiência de
Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo

Publicação recente
• Guidelines for Growth Hormone and Insulin-Like
Growth Factor-I Treatment in Children and
Adolescents: Growth Hormone Deficiency, Idiopathic
Short Stature, and Primary Insulin-Like Growth
Factor-I Deficiency.
• Grimberg A, DiVall SA, Polychronakos C, Allen DB,
Cohen LE, Quintos JB, Rossi WC, Feudtner C, Murad
MH; Drug and Therapeutics Committee and Ethics
Committee of the Pediatric Endocrine Society.

• Horm Res Paediatr. 2016;86(6):361-397. doi:
10.1159/000452150. Epub 2016 Nov 25.

Grimberg et al
• 1. Eficácia do tratamento de DHC com rhGH

• 1.1. Nós recomendamos o uso de rhGH para
normalizar a estatura adulta e evitar baixa
estatura extrema em crianças e adolescentes
com DHC (Recomendação forte
)

Grimberg et al
• O objetivo primário do tratamento com rhGH é acelerar a
velocidade de crescimento para normalizar a estatura
durante a infância e adolescência e alcançar uma
estatura adulta apropriada para o alvo genético.
• Estatura adulta após tratamento com rhGH está
disponível em diversos estudos. Coletivamente, mais de
4520 pacientes foram tratados
– Tratados - Estatura adulta, aproximadamente -1DP com
uma diferença de -0,4 DP (-2,8cm) em relação ao alvo
genético.
– Indivíduos com DHC isolada não tratados apresentam uma
estatura adulta de -4,4 DP variando de –3.9 a –6 DP .

-1,0 DP
-3,9 DP

-4,7 DP
-6,0 DP

27 cm

Obrigado

Somatropina (r-Hgh) hormônio de
crescimento humano
sintetizado pela técnica
do DNA recombinante
Unimed do Brasil

Proposta para modificação Rol ANS 2018
• Solicitação: Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE)
• Proposta: Inclusão do medicamento
INDICAÇÕES:
• Deficiência de crescimento provocada por diminuição ou ausência de
secreção do hormônio de crescimento endógeno
– Deficiência de crescimento em meninas com disgenesia gonadal (Síndrome de
Turner): confirmada por análise cromossômica.
– Deficiência de crescimento em crianças nascidas pequenas para idade
gestacional: Esta deficiência é definida como: altura atual < -2,5 SDS e o SDS da
altura ajustada dos pais < -1; peso e/ou altura no nascimento < -2 SDS, em
crianças que não alcançaram a taxa normal de crescimento até os 4 anos de idade
ou mais (ou seja, com taxa de crescimento < 0 SDS durante o último ano).
– Deficiência de crescimento em adultos: Deficiência acentuada do hormônio do
crescimento com início na infância ou na fase adulta. A deficiência deve ser
confirmada por dois testes dinâmicos, incluindo preferencialmente o teste de
GHRH + arginina. Se a deficiência pituitária for detectada, um único teste é
suficiente. O teste deve ser realizado sob adequada substituição de deficiência de
outros hormônios.

Evidência científica de benefício
• Revisão sistemática da Cochrane de ensaios
clínicos randomizados de pacientes com
Síndrome de Turner (ST)
A revisão concluiu que o hormônio de crescimento
recombinante humano (hGH) nas doses entre 0,3 à 0,375
mg/kg/semana aumenta o crescimento em curto prazo
de meninas com ST em aproximadamente três (dois)
centímetros no primeiro (segundo) anos de tratamento.

Cochrane Database of Systematic Reviews. Vol Chichester, UK: John
Wiley & Sons, Ltd; 2007. doi:10.1002/14651858.CD003887.pub2.

Agências de ATS
• O guideline do National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) do Reino Unido recomenda a somatropina
(hormônio de crescimento recombinante humano) como
opção de tratamento para crianças com atraso de
crescimento associado às seguintes condições:
deficiência de hormônio de crescimento;
Síndrome de Turner;
Síndrome de Prader-Willi;
Insuficiência renal crônica;
Recém-nascidos pequenos para a idade gestacional com atraso
de crescimento subsequente aos quatro anos de idade ou mais;
– Deficiência de short stature homeobox-containing gene (SHOX).
–
–
–
–
–

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) do Ministério da Saúde: Deficiência de
Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo

Crianças e Adolescentes:
• baixa estatura grave, definida como estatura (comprimento/altura)
inferior -3 desvios-padrão (z-score = -3) da curva da Organização
Mundial de Saúde (OMS 2007)5, disponível no sítio eletrônico
http://www.who.int/growthref/;
• baixa estatura, definida como estatura entre -3 e -2 desvios-padrão
(z-score = -2 a -3) da estatura prevista para idade e sexo (OMS 2007),
associada à redução da velocidade de crescimento, definida como
velocidade de crescimento inferior ao percentil 25 da curva de
velocidade de crescimento 6,7
(disponível no sítio eletrônico http:// www.who.int/growthrej/);

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdtdef-horm-cresc-hipopituitarismo-livro-2010.pdf

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) do Ministério da Saúde: Deficiência de
Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo

Crianças e Adolescentes:
• estatura acima de -2 desvios-padrão para idade e sexo, associada a
baixa velocidade de crescimento (abaixo -1 desvio-padrão da curva de
crescimento em 12 meses)

• presença de condição predisponente, como lesão intracraniana e
irradiação do sistema nervoso central
• deficiência de outros hormônios hipofisários
• sinais e sintomas de deficiência de GH/hipopituitarismo no período
neonatal (hipoglicemia, icterícia prolongada, micropênis, defeitos de
linha média)

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdtdef-horm-cresc-hipopituitarismo-livro-2010.pdf

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) do Ministério da Saúde: Deficiência de
Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo

Adultos:
A deficiência de GH do adulto pode ser isolada ou associada a outras
deficiências hormonais e decorrer de duas situações
• persistência da deficiência de GH iniciada na infância
• presença de lesão na região hipotálamo-hipofisária (tumor, irradiação
do sistema nervoso central, trauma, doença inflamatória ou infecciosa)
surgida na vida adulta

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdtdef-horm-cresc-hipopituitarismo-livro-2010.pdf

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) do Ministério da Saúde: Deficiência de
Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo

Pacientes com diagnóstico de síndrome de Turner
confirmado por meio de cariótipo e que apresentarem

.

idade mínima de 2 anos e máxima de 12 anos

• idade < 5 anos: a altura deverá ser inferior ao percentil 5 da altura
prevista para a idade, conforme a curva da Organização Mundial da Saúde
• idade ≥ 5 anos: a altura deverá ser inferior ao percentil 5 da altura
prevista para a idade, conforme a curva do National Center for Health
Statistics (NCHS) de 1977.

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdtdef-horm-cresc-hipopituitarismo-livro-2010.pdf

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) do Ministério da Saúde: Deficiência de
Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo
Esquema de administração:
Somatropina: 0,135-0,15 UI/kg/dia (0,045-0,050 mg/kg/dia ou 0,3-0,375
mg/kg/semana), administradas por via subcutânea, à noite, 6-7
vezes/semana
Tempo de tratamento – Critérios de interrupção
O tratamento com somatropina deverá ser interrompido nas seguintes
situações
• falha de reposta ao tratamento, definida como aumento da velocidade
de crescimento no primeiro ano de tratamento inferior a 50% da
velocidade de crescimento prévia ou como velocidade de crescimento < 2
cm/ano11, desde que a paciente esteja em vigência de, ao menos, 1 ano
de tratamento efetivo

• idade óssea ≥ 14 anos, de acordo com a idade óssea estimada por
radiografia.

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdtdef-horm-cresc-hipopituitarismo-livro-2010.pdf

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) do Ministério da Saúde: Deficiência de
Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo
A criação de Centros de Referência para avaliação e monitorização clínica das
respostas terapêuticas, decisão de interrupção de tratamento e avaliação de casos
complexos e de diagnóstico difícil.
Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de pacientes neste
protocolo, a duração e a monitorização do tratamento, bem como a verificação
periódica das doses prescritas e dispensadas, a adequação de uso do medicamento
e o acompanhamento pós-tratamento.
TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE – TER
É obrigatória a informação ao paciente ou a seu responsável legal dos potenciais
riscos, benefícios e efeitos adversos relacionados ao uso do medicamento
preconizado neste protocolo. O TER é obrigatório ao se
prescrever medicamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdtdef-horm-cresc-hipopituitarismo-livro-2010.pdf

Cobertura
Indicação de bula:
Recomenda-se uma injeção subcutânea diariamente,
administrada à noite. Recomenda-se alterar o local
das aplicações a cada dia, para evitar lipoatrofia.

Formsus: Outros medicamentos (com
exceção dos medicamentos domiciliares
que não são de cobertura obrigatória)

OBRIGADA

Monitoramento
contínuo de glicose
Unimed do Brasil

Proposta para modificação Rol ANS 2018
•

Solicitação: Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Proposta: Inclusão do código
•

4.14.01.54-9 Teste de monitorização contínua de glicose (CGM)

INDICAÇÕES:
• Para uso de diagnóstico de orientação de ajuste de tratamento, em pacientes
com diabetes tipo I, adultos ou crianças, que apresentem mau controle do
diabetes ou grandes oscilações glicêmicas ao longo dos dias, ou episódios
importantes de hipoglicemia.
•

Para pacientes com diabetes tipo II, em controle insatisfatório ou que apresentem
episódios importantes de hipo ou hiperglicemia.

•

Pacientes grávidas com risco de diabetes gestacional, com diabetes gestacional,
ou pacientes diabéticas, tipo I e tipo II, que venham a engravidar.

•

Nos pacientes sem diabetes com suspeitas de hipoglicemia grave decorrente de
cirurgias bariátricas ou com hipótese diagnóstica de Insulinoma ou outras causas
de hipoglicemia de jejum ou reacional.

Valor proposto
• Total: R$ 825,20 (honorários +
equipamento).
Equipamento iPro2 da Meddtronic
O equipamento é
geralmente implantado
para uso por 72 horas. Ao
final deste período, as
informações são
transferidas para um
software, onde são
compiladas e analisadas.

Pergunta estruturada
• Pacientes: portadores de diabetes mellitus tipo I ou tipo II
• Intervenção: monitoramento contínuo da glicose através
de dispositivo específico
• Comparação: controle glicêmico por meio de medidas da
glicemia capilar
• Desfechos: controle da glicohemoglobina; redução de
complicações microvasculares e macrovasculares.

BUSCA E ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS
Bases

Termos (estratégia de busca)

MEDLINE
(via
PubMed):
www.ncbi.nl
m.nih.gov

Continuous[All Fields] AND ("glucose"[MeSH
Terms] OR "glucose"[All Fields]) AND
Monitoring[All Fields] AND ("diabetes
complications"[MeSH Terms] OR ("diabetes"[All
Fields] AND "complications"[All Fields]) OR
"diabetes complications"[All Fields])

MEDLINE
(via
PubMed):
www.ncbi.nl
m.nih.gov

continuous[All Fields] AND ("glucose"[MeSH
Terms] OR "glucose"[All Fields]) AND
monitoring[All Fields] AND ("bariatric
surgery"[MeSH Terms] OR ("bariatric"[All Fields]
AND "surgery"[All Fields]) OR "bariatric
surgery"[All Fields])

Revista
Eletrônica
Uptodate:
www.uptodat
e.com

“diabetes control”

Agências de
Tecnologias

Resultados

Estudos
Selecionados

648

03

21

zero

02

01

BUSCA E ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

A segunda pesquisa que tentou encontrar estudos que tivessem
testado o valor do monitoramento contínuo da glicose em pacientes
submetidos à cirurgia bariátrica não encontrou ensaios clínicos
randomizados sobre o assunto.

Langendam M, Luijf YM, Hooft L, DeVries JH, Mudde AH, Scholten
RJPM. Continuous glucose monitoring systems for type 1 diabetes
mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012

Revisão sistemática, para comparar monitoramento contínuo da
glicose com método convencional de auto monitoramento da
glicose sanguínea em portadores de diabetes mellitus tipo I,
tanto em crianças quanto adultos.
• Desfechos primários: modificação nos níveis de hemoglobina
glicosilada e a qualidade de vida.
• Desfecho secundário:eventos adversos.
Incluídos 22 ensaios clínicos randomizados
Os autores concluem que as evidências que favorecem o sistema
de monitoramento contínuo da glicose em relação ao sistema
convencional de auto monitoramento são de qualidade limitada,
para os portadores de diabetes tipo I

Moy FM, Ray A, Buckley BS. Techniques of monitoring blood glucose
during pregnancy for women with pre-existing diabetes. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2014

• Revisão sistemática para comparar diferentes técnicas
de monitoramento da glicose e seu impacto sobre
desfechos relacionados à mãe e ao feto em mulheres
portadoras de diabetes mellitus tipo I ou tipo II.
• Foram incluídos 9 ensaios clínicos randomizados
• Três estratégias de monitoramento da glicose:
– o auto monitoramento (glicemia capilar);
– monitoramento contínuo da glicose, com utilização de dispositivo por
72 horas;
– monitoramento clínico com medidas da glicemia capilar e/ou
plasmática antes de cada visita pré-natal.

Moy FM, Ray A, Buckley BS. Techniques of monitoring blood glucose
during pregnancy for women with pre-existing diabetes. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2014

RESULTADOS
• Nenhum método de monitoramento da glicose se
mostrou superior ao outro quanto aos seguintes
desfechos:
Controle materno da glicemia e da hemoglobina glicosilada.
Peso do recém-nascido ao nascer.
Índice de cesariana
Risco de hipoglicemia neonatal (RR 0,77; IC95% 0,51 a 1,17). I² =
0%
– Incidência de parto pré termo (antes de 37 semanas).
– Risco de aborto.
–
–
–
–

Newman SP, Cooke D, Casbard A, et al. A randomized controlled
trial to compare minimally invasive glucose monitoring devices
with conventional monitoring in the management of insulintreated diabetes mellitus (MITRE). Health Technol Assess
2009;13 (28)
ECR avaliou a eficácia de dois sistemas de monitoramento contínuo da
glicose:
• Grupo 1: monitorização contínua com GlucoWatch Biographer.
• Grupo 2: monitorização contínua, minimamente invasiva, com MiniMed
Continuous Glucose Monitoring System – CGMS).
• Grupo 3: grupo controle-atenção especial dispensada por enfermeiras.
• Grupo 4: auto monitoramento convencional.
Incluídos 400 portadores de diabetes mellitus tipo I ou II, que recebiam
duas ou mais injeções de insulina ao dia

Newman SP, Cooke D, Casbard A, et al. A randomized controlled
trial to compare minimally invasive glucose monitoring devices
with conventional monitoring in the management of insulintreated diabetes mellitus (MITRE). Health Technol Assess
2009;13 (28)

Desfecho primário: alteração na hemoglobina glicosilada
em até 18 meses de acompanhamento.
Foram também avaliados: alterações na hemoglobina
glicosilada no curto prazo (três e seis meses) e no médio
prazo (doze meses), bem como a aceitação e adaptação
dos pacientes aos sistemas GlucoWatch Biographer e
CGMS.

Newman SP, Cooke D, Casbard A, et al. A randomized controlled
trial to compare minimally invasive glucose monitoring devices
with conventional monitoring in the management of insulintreated diabetes mellitus (MITRE). Health Technol Assess
2009;13 (28)*

Aos dezoito meses de seguimento todos os grupos mostraram queda nos
níveis da hemoglobina glicosilada em relação aos níveis basais. A alteração
média na porcentagem de hemoglobina glicosilada foi:
• para o grupo do GlucoWatch: - 1,4
• para o grupo do CGMS: - 4,2
• para o grupo que recebeu supervisão da enfermagem: - 5,1
• para o grupo dos cuidados convencionais: - 4,9

Nenhuma diferença significante foi encontrada entre
quaisquer dos grupos, em qualquer momento.
* Esse ECR já estava incluído nas RS anteriores, mas foi mostrado
individualmente por ser um estudo bem estruturado
metodologicamente e sem o viés de financiamento da indústria

Recomendação
Não há evidências de que o monitoramento contínuo da
glicose acrescente benefícios sobre o controle adequado
do diabetes mellitus e nem que tenha impacto sobre os
riscos relacionados a esta doença.
O desfecho predominantemente avaliado nos estudos que
avaliam a eficácia do monitoramento contínuo da glicose é
a modificação nos níveis percentuais de hemoglobina
glicosilada, que é um desfecho intermediário.

Avaliação de custo-efetividade:
Parte do estudo MITRE

Desfavorável ao uso do monitoramento contínuo da glicose para os
padrões britânicos!

OBRIGADA

Palivizumabe na
profilaxia do VSR
Unimed do Brasil

Proposta para modificação Rol ANS 2018
Solicitação: Sociedade Basileria de Pediatria

Inclusão de outros medicamentos (com exceção dos medicamentos domiciliares
que não são de cobertura obrigatória)
INDICAÇÃO
• Palivizumabe é indicado para a prevenção de doença grave do trato
respiratório inferior causada pelo VSR em pacientes pediátricos com alto risco
para doença por VSR.
• Está indicado especificamente para crianças prematuras (IG < 35 semanas),
crianças portadoras de displasia broncopulmonar sintomática e portadores de
cardiopatia congênita hemodinamicamente significativa menores de 2 anos
de idade.

Posologia
• Palivizumabe deve ser administrado (15 mg/kg) via
intramuscular (I.M.), de preferência na face anterolateral da
coxa,
• uma vez por mês durante períodos de risco de VSR previstos
na comunidade. A primeira dose deve ser administrada antes
do início do período de sazonalidade do VSR e as doses
subsequentes devem ser administradas mensalmente durante
este período. Em geral, 5 doses anuais são suficientes para
promover proteção durante a sazonalidade inteira.
• PF ICMS 18%: Synagis (palivizumabe) 100 MG PO LIOF INJ CT
FA VD INC + AMP DIL X 1 ML = R$ 5.231,35
• PF ICMS 18%: Synagis (palivizumabe) 50 MG PO LIOF INJ CT FA
VD INC + AMP DIL X 1 ML = R$ 2.615,68

Pergunta estruturada
Pacientes

RN prematuros abaixo de 28 semanas e crianças com
cardiopatia congênita com repercussão significativa ou
doença pulmonar crônica.

Intervenção Profilaxia com palivizumabe

Controle

Cuidado habitual

Desfechos

Eficácia e segurança

Busca na literatura
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cochrane
PubMed
Lilacs
Scielo
NICE
HTA
CADTH
CONITEC
Busca Manual

Monoclonal antibody for reducing the risk of
respiratory syncytial virus infection in children
Revisão sistemática Cochrane de 2013
• 7 ERC  profilaxia da infecção respiratória com vírus sincicial
respiratório (VSR).
– 3 compararam palivizumabe a placebo (n=2831)
– 4 compararam palivizumabe com motavizumabe (n= 8265), que foi retirado do
mercado.

• Pacientes incluídos: prematuros com menos de seis meses, ou menos
de dois anos com broncodisplasia, ou menos de dois anos e
cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica.
• Conclusão: Os autores apontaram a diminuição na frequência de
hospitalização por VSR em crianças com doença pulmonar crônica,
cardiopatia congênita ou prematuridade.
• A avaliação econômica resultou inconsistente.
Andabaka T, Nickerson JW, Rojas-Reyes MX, et al. Monoclonal
antibody for reducing the risk of respiratory syncytial virus infection in children.
Cochrane Database of Systematic Reviews.

Safety and Effectiveness of Palivizumab in Children at High
Risk of Serious Disease Due to Respiratory Syncytial Virus
Infection: A Systematic Review.

• 7 ERC,
• 4 estudos abertos não comparativos
• 8 estudos observacionais.
• Embora os estudos randomizados controlados tenham
mostrado eficácia do tratamento na diminuição da taxa
de internação e dias de tratamento intensivo, são
necessário estudos maiores para confirmar estes
achados. Dados sobre o resultado em longo prazo sobre
o uso do palivizumabe ainda não são disponíveis.
Wegzyn C, Toh LK, Notario G, et al. Safety and Effectiveness of Palivizumab in
Children at High Risk of Serious Disease Due to Respiratory Syncytial Virus
Infection: A Systematic Review. Infect Dis Ther. 2014;3(2):133-158

Diretriz do Ministério da Saúde
• Crianças com menos de 1 ano de idade
prematuras com IG≤ 28 semanas.
• Crianças até 2 anos de idade com doença
pulmonar crônica ou doença cardíaca
congênita com repercussão hemodinâmica
• demonstrada.
Cochrane Database of Systematic Reviews. Vol
Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2015

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÃO

• A eficácia do palivizumabe comparado a placebo
diminuiu a taxa de internação de forma variada
conforme o risco das crianças e variou de 39% a 82%
em crianças com doença pulmonar crônica, cardiopatia
congênita e prematuros <35 semanas.
• Recomendação:
• A profilaxia com palivizumabe pode ser benéfica para
diminuição da taxa de internação em prematuros com
IG ≤ 28 semanas, crianças portadoras de cardiopatia
congênita com repercussão comprovada ou doença
pulmonar crônica < 2 anos de idade.

Cobertura
• Não há, até o momento, previsão para
cobertura de medicamento domiciliar
para profilaxia de doenças.
• O medicamento é pago pelas operadoras
enquanto a criança está internada.

OBRIGADA

Imunoprofilaxia para o Vírus
Sincicial Respiratório (VSR)

Renato de Ávila Kfouri
Pediatra infectologista
Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)
Presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
Membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações (PNI)

Marco Aurélio Palazzi Sáfadi
Pediatra infectologista
Professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
Presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
Membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações (PNI)

Importância do VSR
• Principal causa de bronquiolite e
pneumonias em lactentes em todo o
mundo.
• Doença severa se relaciona com
chiado recorrente e asma no futuro.
• 3 milhões de hospitalizações e
aproximadamente 60,000 a 200,000
mortes anualmente no mundo.
• Sazonalidade, geralmente definida:
outono e inverno.
(Bush et al., 2007) (Lambert et al., 2014)
wwwgoogle.com.br

Carga global da doença
• Carga da doença em crianças menores de 5 anos de idade
• Revisão sistemática de 1995-2009
– 33.8 milhões de novos episódios de IRTB associadas ao VSR
ocorrem em todo o mundo por ano, em crianças menores de 5
anos de idade.
– 3.4 milhões de infecções graves que necessitam hospitalização
– 66.000 –199.000 crianças menores de 5 anos de idade morrem
por infecções associadas ao VSR por ano
• 99% dessas mortes ocorrem em países em desenvolvimento

Lancet. 2010 May I; 375(9725)

Prevalência
• Até o terceiro ano de vida virtualmente todas as crianças
terão evidência sorológica de infecção pelo VSR.
• Crianças de alto risco são predispostas a desenvolver
doença mais severa: prematuros, defeitos cardíacos
congênitos, protadores de doença pulmonar crônica da
prematuridade e imunodeficientes.

(Lambert et al,. 2014)

Estudo Brevi - Brasil

GRUPOS E FATORES DE RISCO
Prematuridade: menor calibre de vias aéreas,
baixa reserva energética, redução de anticorpos
maternos, imaturidade imunológica, desmame
frequente, anemia, uso de corticóides, etc
Doença pulmonar crônica: hiperreatividade
brônquica, diminuição da capacidade funcional,
lesão pulmoar
Cardiopatia congênita: hipertensão pulmonar,
hiperfluxo, hiperreatividade vascular pulmonar

Simoes EA et al. 2003

Mortalidade por VSR
Em crianças hospitalizadas – revisão de literatura: 0 a 33%

Welliver RC – CRMO 2010, vol 26 (9)

Sazonalidade
Vigilância de vírus respiratórios Brasil - 2015

Tecnologia - PREVENÇÃO
Imunização passiva (Não é vacina):
 Desenvolvimento de AC monoclonais geneticamente humanizados
(palivizumabe), direcionados contra a proteína F do VSR, de
potência 50-100 x maior que a IGEV.
Mecanismo de ação:
 Palivizumabe se liga à proteína F (conservada nos
subtipos A e B) prevenindo a fusão do VSR com os
receptores presentes nas células do hospedeiro

Palivizumabe

 Reduz a replicação viral e a transmissão do vírus
entre as células
 Não interfere com vacinas, aplicação IM, sem
risco de contaminação.

VRS

The IMpact Study Group, Pediatrics 1998; 102:531-537

Profilaxia com palivizumabe: redução da
hospitalização por VSR em bebês prematuros
N=1502 lactentes: 5 aplicações mensais de 15 mg/Kg de palivizumabe
Taxas de hospitalização por VSR (%)

39%

12

55%

47%

10.6%

11.0%

12.8%
80%

9.8%

Grupo palivizumabe
Grupo placebo
78%

10

8.1%

8

6
4
2

0

7.9%
4.8%

5.8%

Todos RNs
P<.001

RNs
<32 sem
P=.003

2.0%
RNs
32-35 sem
P=.002

1.8%
RN s
Com DPC
P=.038

RNs sem
DPC
P<.001

n=

1502

1111

373

762

740

Análise post-hoc

The IMpact-RSV Study Group. Pediatrics. 1998;102:531-537.

IMpact-RSV Study: desfechos secundários

Desfecho clínico

Synagis®
(palivizumabe) Placebo

P Value

Hospitalização por VSR (dias/100
crianças)

36.4

62.6

<.001

Altas concentrações de oxigênio
(dias/100 crianças)

30.3

50.6

<.001

Escore alto de gravidade (dias/100
crianças)

29.6

47.4

<.001

The IMpact-RSV Study Group. Pediatrics. 1998;102:531-537.

REDUÇÃO DA HOSPITALIZAÇÃO: ESPANHA

VRS

Redução
70%

A ligação entre VSR e Asma
– Vários estudos prospectivos demonstraram que a hospitalização por
bronquiolite (VSR) está associada com sibilância recorrente nos anos
subsequentes ao episódio inicial (25%-80% mais chance de sibilância que
grupos controle não infectados).
– O VSR parece estar relacionado à sibilância recorrente na infância até o
início da adolescência.

Sigurs N, et al. Am J Crit Care Med. 2000;161:1501-7; Taussig LM, et al. Am J Epidemiol. 1989;129:1219-31;
Simoes et al. J Ped, 2007. Stein RT, et al. The Lancet. 1999; 354:541-5

Efeitos de longo prazo da
hospitalização por VSR
2.415 lactentes prematuros com IG de 32-35 sem. foram
pareados com 20.254 controles utilizando dados do
Instituto Canadense de Saúde, 1,7 anos de seguimento.
Lactentes hospitalizados por VSR tiveram maior
utilização subsequente de serviços de saúde
Número médio de eventos por criança (excluindo a
hospitalização inicial por VSR):
– Hospitalizações por paciente (2,96 vs. 1,28, p=0,001)
– Consultas por paciente (18,4 vs. 7,54, p=0,001)
– Taxa de morte súbita (6,1% vs. 0,3%, p<0,05)

Sampalis et al J Pediatr 2003; 143:S150-S156

Palivizumabe vs. Placebo em lactentes
prematuros

O Palivizumabe resultou em uma redução de
61% (95% IC, 55-65) no número total de dias de
sibilos durante o primeiro ano de vida. O
percentual de lactentes com episódios de
sibilância recorrente foi 10% inferior em
pacientes tratados com palivizumabe.

Blanken M et al. New Engl J Med, 2013

Conclusão: A profilaxia das infecções pelo VSR com palivizumabe é custo
efetiva em crianças de alto risco. O uso do palivizumabe nestas crianças
resulta em benefícios econômicos na saúde em curto e longo prazo

Indicações do produto
• Recomendação Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP)
• Recomendação Sociedade Brasileira de
Imunizações (SBIm)
• Recomendação Ministério da Saúde
(CONITEC)

Diretrizes SBP 2011:Utilização do Palivizumabe
GRUPO DE RISCO

RECOMENDAÇÃO

PREMATURIDADE

- Idade Gestacional < 29 semanas: até um ano do início da
sazonalidade
- Idade Gestacional entre 29 e 31 6/7 semanas: até 6 meses do
início da sazonalidade

DOENÇA PULMONAR

Menores de 2 anos de idade que necessitam tratamento* até 6
meses do início da sazonalidade
*Oxigênio, diuréticos, broncodilatadores e corticóides oral ou
inalatório

DOENÇA CARDÍACA

Menores de 2 anos de idade que necessitam tratamento para
insuficiência cardíaca, apresentem hipertensão pulmonar
moderada ou grave ou sejam portadores de cardiopatia cianótica

CONSIDERAR USO

- Lactentes entre 32 e 34 6/7 sem com um ou mais fatores de risco
nascidos até 3 meses da estação do VSR = 3 doses
-Lactentes com doença neuromuscular ou anomalia congênita de
vias aéreas = 5 doses no primeiro ano de vida
- Lactentes gravemente imunodeprimidos = 5 doses no primeiro
ano de vida

www.sbp.com.br

Fonte: www.sbim.org.br

ANEXO I
PROTOCOLO DE USO DE PALIVIZUMABE PARA PREVENÇÃO
DA INFECÇÃO PELO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO.

Nº 92 – DOU – 15/05/13 – seção 1 – p.43

3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
A incorporação do palivizumabe foi aprovada pela CONITEC para a prevenção
da infecção pelo VSR de acordo com os seguintes critérios:
- Crianças com menos de 1 ano de idade que nasceram prematuras com idade
gestacional menor ou igual a 28 semanas.
- Crianças com até 2 anos de idade com doença pulmonar crônica ou doença
cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica demonstrada.
A administração de palivizumabe deverá ser feita em recém nascidos ou crianças
que preenchem um dos critérios de inclusão estabelecidos neste Protocolo,

inclusive para as que se encontram internadas, devendo neste caso ser
administrado no ambiente hospitalar e respeitado o intervalo de doses
subseqüentes intra-hospitalar e pós-alta hospitalar.
Nº 92 – DOU – 15/05/13 – seção 1 – p.43

Região

Sazonalidade

Período de Aplicação

Norte

Fevereiro a Junho

Janeiro a Junho

Nordeste

Março a Julho

Fevereiro a Julho

Centro-Oeste

Março a Julho

Fevereiro a Julho

Sudeste

Março a Julho

Fevereiro a Julho

Sul

Abril a Agosto

Março a Agosto

Conclusões
• O VSR é o principal agente causador de infecções
respiratórias baixas em lactentes jovens;
• A imunoprofilaxia com palivizumabe está bem
estabelecida e sua eficácia comprovada;
• Seu uso rotineiro, durante a estação do VSR reduz
hospitalizações e complicações em longo prazo;
• Pré-termos, portadores de doença pulmonar crônica
da prematuridade e cardiopatas são grupos de risco
para desenvolver formas graves da doença;
• O Ministério da Saúde do Brasil já disponibiliza, para
esses grupos, a imunoprofilaxia com palivizumabe.

Solicitação
• A SBP vem requerer a inclusão do anticorpo
monoclonal específico para VSR no Rol de
Procedimentos com as seguintes indicações:
– Prematuros menores de 29 semanas de idade
gestacional (até 28 6/7) até um ano de idade.
– Portadores de doença pulmonar crônica da
prematuridade (qualquer idade gestacional), até dois
anos de idade – desde em que tratamento dessa
condição clínica nos últimos 6 meses.
– Portadores de cardiopatia congênita (qualquer idade
gestacional), até dois anos de idade – desde em que
tratamento dessa condição clínica nos últimos 6
meses.

Obrigado!

Marcação de lesão tumoral com
colocação de clipe metálico por
agulha grossa pré-quimioterapia
neoadjuvante, guiada por US

Unimed do Brasil

Proposta para modificação Rol ANS 2018
Solicitação: SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA
Inclusão de código
PROCEDIMENTO MÉDICO A SER CRIADO

•
•

COLOCAÇÃO DE CLIPE PRÉ QT NEOADJUVANTE EM MAMA – VALOR SUGERIDO =
4C
COLOCAÇÃO DE CLIPE PRÉ QT NEOADJUVANTE EM AXILA – VALOR SUGERIDO =
4C

Justificativa
• A colocação de clipe metálico pré-quimioterapia neoadjuvante é o método de
eleição em todo o mundo

Referências enviadas
•

Boileau JF, Simmons C, Clemons M, et al. Extending neoadjuvant care through
multi-disciplinary collaboration: proceedings from the fourth annual meeting of
the Canadian Consortium for Locally Advanced Breast Cancer.
Relato do 4º Encontro Anual do Canadian Consortium for Locally Advanced Breast
Cancer. Consenso a favor do uso de clip de marcação em câncer localmente
avançado.

•

Brackstone M, Fletcher GG, Dayes IS, et al. Locoregional therapy of locally
advanced breast cancer (LABC). Toronto (2014)
Recomendação canadense a favor do uso de clip de marcação em câncer
localmente avançado.
•

Senkus E, Kyriakides S, Ohno S, et al; ESMO Guidelines Committee. Primary
breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and
follow-up. 2015
Diretriz da ESMO a favor do uso de clip de marcação em câncer localmente
avançado (V – estudos sem grupo controle, séries de casos, opinião de
especialistas; A – evidência forte de eficácia com benefício clínico).

Referências enviadas
• Caudle AS, Yang WT, Krishnamurthy S, et al. Improved axillary
evaluation following neoadjuvant therapy for patients with node-positive
breast cancer using selective evaluation of clipped nodes:
implementation of targeted axillary dissection. J Clin Oncol. 2016.
1;34(10):1072-8.
Incluído na avaliação.
• Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de
Câncer José Alencar Gomes da Silva – Rio de Janeiro: INCA, 2015.
Estimativa brasileira de câncer de mama.

• Kuehn T, Bauerfeind I, Fehm T, et al. Sentinel-lymph-node biopsy in
patients with breast cancer before and after neoadjuvant chemotherapy
(SENTINA): a prospective, multicentre cohort study.
Coorte de 2.234 pacientes com câncer de mama encaminhados para
quimioterapia neoadjuvante. Não cita a colocação de clip.

Referências enviadas
• Jemal A, Bray F, Center MM, et al. Global cancer statistics. CA Cancer
J Clin 2011; 61:69-90. 2011.
Estatística mundial de câncer de mama.
• Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Estimativas/2016
incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2015
Estatística brasileira de câncer de mama.
• NCCN, BREAST CANCER, 2016.
Diretriz da NCCN a favor do uso de clip de marcação em câncer
localmente avançado
• Oh JL, Nguyen G, Whitman GJ, et al. Placement of radiopaque clips for
tumor localization in patients undergoing neoadjuvant Chemotherapy
and Breast Conservation Therapy..
Incluído nessa avaliação

Pergunta estruturada
Pacientes

Paciente com ca de mama avançado e indicação para
quimioterapia neoadjuvante

Intervenção

Marcação com clip metálico pré-QT

Comparação

nenhuma marcação
Primário – maior taxa de preservação da mama
Secundário – melhor satisfação pessoal, melhora da

Desfechos

autoimagem.
Menores taxas de linfedema
Menor custo global de tratamento

Estratégia de busca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sites de busca
Cochrane
PubMed
Lilacs
Scielo
NICE
HTA
CADTH
CONITEC
Busca Manual

Estratégia: ((clipped[All Fields] AND nodes[All Fields]) OR (("biopsy, large-core
needle"[MeSH Terms] OR ("biopsy"[All Fields] AND "large-core"[All Fields] AND
"needle"[All Fields]) OR "large-core needle biopsy"[All Fields] OR ("core"[All
Fields] AND "biopsy"[All Fields]) OR "core biopsy"[All Fields]) AND ("surgical
instruments"[MeSH Terms] OR ("surgical"[All Fields] AND "instruments"[All
Fields]) OR "surgical instruments"[All Fields] OR "clips"[All Fields])) OR
(mark[All Fields] AND ("tumour"[All Fields] OR "neoplasms"[MeSH Terms] OR
"neoplasms"[All Fields] OR "tumor"[All Fields]) AND localization[All Fields]) OR
(("surgical instruments"[MeSH Terms] OR ("surgical"[All Fields] AND
"instruments"[All Fields]) OR "surgical instruments"[All Fields] OR ("surgical"[All
Fields] AND "clip"[All Fields]) OR "surgical clip"[All Fields]) AND
("biomarkers"[MeSH Terms] OR "biomarkers"[All Fields] OR "marker"[All
Fields])) OR "radiopaque clips"[All Fields]) AND ("breast cancer"[All Fields] OR
"neoplasm cancer"[All Fields] OR "lymph nodes"[All Fields] OR ("lymph"[MeSH
Terms] OR "lymph"[All Fields])) AND (("adjuvants,
pharmaceutic"[Pharmacological Action] OR "adjuvants,
immunologic"[Pharmacological Action] OR "adjuvants, pharmaceutic"[MeSH
Terms] OR ("adjuvants"[All Fields] AND "pharmaceutic"[All Fields]) OR
"pharmaceutic adjuvants"[All Fields] OR "adjuvant"[All Fields] OR "adjuvants,
immunologic"[MeSH Terms] OR ("adjuvants"[All Fields] AND "immunologic"[All
Fields]) OR "immunologic adjuvants"[All Fields]) OR ("neoadjuvant
therapy"[MeSH Terms] OR ("neoadjuvant"[All Fields] AND "therapy"[All Fields])
OR "neoadjuvant therapy"[All Fields] OR "neoadjuvant"[All Fields]) OR (neo[All
Fields] AND ("adjuvants, pharmaceutic"[Pharmacological Action] OR
"adjuvants, immunologic"[Pharmacological Action] OR "adjuvants,
pharmaceutic"[MeSH Terms] OR ("adjuvants"[All Fields] AND "pharmaceutic"[All
Fields]) OR "pharmaceutic adjuvants"[All Fields] OR "adjuvant"[All Fields] OR
"adjuvants, immunologic"[MeSH Terms] OR ("adjuvants"[All Fields] AND
"immunologic"[All Fields]) OR "immunologic adjuvants"[All Fields])))

Artigos selecionados e incluídos na pesquisa
Placement of radiopaque clips for tumor localization in patients undergoing
neoadjuvant chemotherapy and breast conservation therapy.

Série de 373 pacientes candidatos a QT neoadjuvante.
145 com clip radiopaco colocado antes da quimioterapia
228 sem clip.
Acompanhamento médio de 49 meses: 21 pacientes apresentaram recorrência local.
taxa de controle local de 98,6% no grupo com clips versus 91,7% no grupo sem
clips.(P=5,02).
A ausência de clips foi associada a HR de 3,69 para aumento da recorrência local. ( NS).
Embora a diferença não tenha sido significativa, os autores concluíram que houve melhor
controle da doença em pacientes com clip radiopaco.

Oh JL, Nguyen G, Whitman GJ, et al. Placement of radiopaque clips for tumor localization in
patients undergoing neoadjuvant chemotherapy and breast conservation therapy.
Cancer. 2007;110(11):2420-2427.

Ultrasonography-Guided Surgical Clip Placement for
Tumor Localization in Patients Undergoing
Neoadjuvant Chemotherapy for Breast Cancer.
Série de 15 pacientes com clips antes da neoadjuvância
submetidos a mamografia, US e RM em até 10 dias antes da cirurgia.
Parâmetros: localização, migração, complicações e efeito do clips no
tratamento.
Não houve migração nem complicações com o uso de clips.
O uso de clips não influenciou negativamente o tratamento.
Conclusão: clips podem substituir marcadores teciduais
com resultado custo-efetivo (?) e sem complicações.

Youn I, Choi SH, Kook SH, et al. Ultrasonography-Guided Surgical Clip Placement for Tumor
Localization in Patients Undergoing Neoadjuvant Chemotherapy for Breast Cancer. J Breast
Cancer. 2015;18(1):44.

Improved Axillary Evaluation Following Neoadjuvant Therapy
for Patients With Node-Positive Breast Cancer Using Selective
Evaluation of Clipped Nodes: Implementation of Targeted
Axillary Dissection.
LER

Série de 208 pacientes com clips em linfonodos;
191 submetidos a esvaziamento axilar, doença residual em 120 (63%).
Linfonodo com clip revelou metástase residual em 115 pacientes,
taxa de falso-negativo = 4,2% (IC 95% 1,4 a 9,5).
118 submetidos a retirada de linfonodo sentinela e esvaziamento axilar
taxa de falso negativo = 10,1% (IC 95% 4,2 a 19,8),
7 eventos falso-negativos em 69 pacientes com doença residual.
Retirada de linfonodo sentinela, linfonodo com clip e esvaziamento
axilar taxa de falso negativo = 1,4% (IC 95% 0,03 a 7,3; P =0,03).
Conclusão: Marcar os linfonodos com metástase confirmada por biópsia
permitiu a remoção seletiva e melhorou a avaliação patológica de
doença linfonodal residual após quimioterapia.
Caudle AS, Yang WT, Krishnamurthy S, et al. Improved Axillary Evaluation Following
Neoadjuvant Therapy for Patients With Node-Positive Breast Cancer Using Selective
Evaluation of Clipped Nodes: Implementation of Targeted Axillary Dissection. J Clin
Oncol. 2016;34(10):1072-1078.

Identification and Resection of Clipped Node Decreases
the False-negative Rate of Sentinel Lymph Node Surgery in
Patients Presenting With Node-positive Breast Cancer (T0–
T4, N1–N2) Who Receive Neoadjuvant Chemotherapy.

LER

Estudo multicêntrico n= 203 pacientes com clips em linfonodos metástase
positivos.
170 pacientes (83,7%) com doença N1 e pelo menos dois linfonodos sentinelas
ressecados, a localização do clip foi confirmada em 141 casos.
107 pacientes (75,9%) o linfonodo com clip era o linfonodo sentinela,
taxa de falso-negativo = 6,8% (IC 95% 1,9%–16,5%).
34 pacientes (24,1%) o linfonodo clipado estava dentro do esvaziamento axilar,
taxa de falso-negativo = 19,0% (IC: 5,4%–41,9%).
355 pacientes sem clip e 29 em que o clip não foi localizado na cirurgia,
taxa de falso-negativo de 13,4% e 14,3%, respectivamente.
Conclusão: A marcação com clip ao diagnóstico e remoção do linfonodo clipado
durante a cirurgia reduziu a taxa de falso-negativo e deve ser realizada em
linfonodos
com biópsia positiva.
Boughey JC, Ballman K V., Le-Petross HT, et al. Identification and Resection of Clipped Node
Decreases the False-negative Rate of Sentinel Lymph Node Surgery in Patients Presenting With
Node-positive Breast Cancer (T0–T4, N1–N2) Who Receive Neoadjuvant Chemotherapy. Ann Surg.
2016;263(4):802-807

Tumour bed clip localisation for targeted breast
radiotherapy: Compliance is proportional to trialrelated research activity.
Série retrospectiva
N= 196, 126 (64%) apresentavam marcação com clips, 15 (12%) tinham dois ou
mais clips.
• Número médio de clips em centros de maior recrutamento =4
• Número médio de clips em centros de menor recrutamento =0
• 10 de 31 cirurgiões de referência omitiram clips rotineiramente.
Conclusão: Embora as diretrizes britânicas orientem a colocação de clips,
o procedimento não se tornou rotineiro em pacientes submetidos a cirurgia
conservadora de mamas, e é feito de rotina apenas em cenários de pesquisa
em centros com maior recrutamento

Kirwan CC, Al Sarakbi W, Loncaster J, Chan HY, Thompson AM, Wishart GC. Tumour bed clip
localisation for targeted breast radiotherapy: Compliance is proportional to trial-related
research activity. Eur J Surg Oncol. 2014;40(2):158-162.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÃO
• Evidências fracas avaliaram o uso de clips para marcação de
lesão alvo e linfonodos metástase positivos no câncer de
mama com indicação para neoadjuvância, sugerindo que sua
colocação poderia diminuir a recorrência local e resultados
falso-negativos em linfonodos.
• A indicação de sua utilização em várias diretrizes
internacionais foi baseada na opinião de especialistas.

OBRIGADA

Reunião ANS
03/02/2017
 Marcação de lesão tumoral com colocação de
clipe metálico por agulha grossa
pré-quimioterapia neoadjuvante guiada por
Ultrassonografia

Marcação de lesão tumoral com colocação de clipe
metálico por agulha grossa pré-quimioterapia
neoadjuvante guiada por Ultrassonografia

A Sociedade Brasileira de Mastologia solicita a inclusão do
procedimento Marcação de lesão tumoral com colocação de clipe

metálico por agulha grossa pré-quimioterapia neoadjuvante guiada
por Ultrassonografia no Rol da ANS vigente.

A solicitação se refere à colocação de clipe na mama e na
axila acometida.

Marcação de lesão tumoral com colocação de clipe
metálico por agulha grossa pré-quimioterapia
neoadjuvante guiada por Ultrassonografia

Segundo o FormSUS encaminhado, a quimioterapia neoadjuvante
(QTN), é realizada com objetivo de preservar a mama e proporcionar maiores
taxas de ressecabilidade para os tumores inicialmente inoperáveis.
Dessa forma, devido às altas taxas de resposta clínica e de imagem é

importante a marcação do leito tumoral pré-quimioterapia neoadjuvante com
clipe metálico uma vez que a lesão poderá desaparecer.
A presença do clipe metálico ajudaria na correta localização do leito
tumoral prévio possibilitando ressecção oncológica adequada.
Além disso, para se preservar também a axila previamente positiva a
QTN faz-se necessário também a marcação axilar com clipe ante do início da
QTN.

Evidências Apresentadas:

Marcação de lesão tumoral com colocação de clipe
metálico por agulha grossa pré-quimioterapia
neoadjvante guiada por Ultrassonografia

O texto “Extending neoadjuvant care through multi-disciplinary collaboration:
proceedings from the fourth annual meeting of the Canadian Consortium for Locally Advanced
Breast Cancer” (2012) reflete as práticas recomendadas após o encontro de especialistas no Canadá
para câncer de mama localmente avançado (LABC). A recomendação sobre a necessidade de
documentação precisa da localização do tumor antes, durante e após QTN, apresenta grau de
evidência 5 (baseada em opinião de especialistas) e GRADE D (evidência baseada em estudos com
desenhos diversos inconclusivos/ inconsistentes). Além disso, o status de acomentimento axilar pré-

QTN deve ser avaliado com USG sem mencionar a marcação axilar com clipe.
O Programa de Cuidados Baseados em Evidência sobre LABC do Canadá revisado em
2016, apresenta a recomendação sobre a marcação tumoral ser realizada no momento do
diagnóstico definindo que o procedimento permite uma acurácia superior na localização do tumor

pós-QTN principalmente se houver resposta completa a QTN. Entretanto, a recomendação acima foi
pautada no encontro canadense discutido no parágrafo anterior.

Evidências Apresentadas:

Marcação de lesão tumoral com colocação de clipe
metálico por agulha grossa pré-quimioterapia
neoadjvante guiada por Ultrassonografia

O artigo “Improved Axillary Evaluation Following Neoadjuvant
Therapy for Patients With Node-Positive Breast Cancer Using Selective
Evaluation of Clipped Nodes: Implementation of Targeted Axillary Dissection”
(2016) se propõe a definir se a utilização do marcador axilar pré-QTN
determina melhores resultados na resposta do câncer de mama ao
tratamento. Concluiu que a marcação confirmada por biópsia permite a
remoção seletiva e melhora a avaliação patológica da doença nodal residual
após a quimioterapia.

A publicação “Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil
realizada pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva”
(2015) apresenta dados estatísticos sobre os diversos tipos de câncer e
estratégias de vigilância, incluindo o câncer de mama. Não há determinações
específicas sobre diagnóstico e tratamento, não fazendo citações a respeito
da marcação tumoral com clipe.

Marcação de lesão tumoral com colocação de clipe
metálico por agulha grossa pré-quimioterapia
neoadjvante guiada por Ultrassonografia

Evidências apresentadas:
O artigo “Sentinel-lymph-node biopsy in patients with breast cancer
before and after neoadjuvant chemotherapy (SENTINA): a prospective, multicentre
cohort study” (2013) apresenta o estudo realizado em 103 centros de estudos na
Alemanha e na Áustria. Foram alocadas mulheres com câncer de mama com
planejamento para quimioterapia neoadjuvante. Foi descrito na conclusão que a
biópsia de linfonodo sentinela é um método de diagnóstico confiável antes da
quimioterapia neoadjuvante. Após o tratamento sistêmico, a biópsia tem menor
taxa de detecção e maior taxa de falso-negativos. Tais limitações devem ser
consideradas se a biópsia for planejada após quimioterapia.
O estudo Estatísticas Globais sobre Câncer (“Global Cancer Statistics”)
publicado em 2011 apresenta uma visão global sobre os diversos tipos de câncer,
incluindo sua incidência e taxa de mortalidade. Não são apresentados dados sobre
o uso do clipe marcador no câncer de mama.

Marcação de lesão tumoral com colocação de clipe
metálico por agulha grossa pré-quimioterapia
neoadjvante guiada por Ultrassonografia

Evidências apresentadas:

O artigo “Placement of Radiopaque Clips for Tumor Localization in
Patients Undergoing Neoadjuvant Chemotherapy and Breast Conservation
Therapy” (2007) apresenta uma análise retrospectiva dos prontuários de
pacientes com câncer de mama.
Tem como objetivo determinar se os pacientes com câncer de
mama que realizaram a marcação com clipe antes da QTN e foram
submetidas à terapia de mama conservadora obtiveram resultados
superiores aos não marcados. A conclusão define que a marcação com clipe
deve fazer parte da abordagem multidisciplinar desses pacientes já que
demonstraram controle local de doença superior.
Entretanto, os autores questionam a validade do resultado já que os
grupos foram heterogêneos e sem todas as características avaliadas. Além
disso, outra limitação se refere ao desenho retrospectivo.

Marcação de lesão tumoral com colocação de clipe
metálico por agulha grossa pré-quimioterapia
neoadjvante guiada por Ultrassonografia

Evidências apresentadas:

A recomendação americana do National Comprehensive Cancer
Network (2016) determina a realização da marcação tumoral no momento
do diagnóstico, porém não faz a mesma afirmação em relação à marcação
axilar, devendo ser feito o acompanhamento com imagem ou biópsia por
agulha fina.
O guideline “Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice
Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up” (2015) recomenda a
marcação pré-QTN da lesão tumoral no momento da biópsia (grau de
recomendação V - estudos sem grupo controle ou opinião de especialistas /
GRADE A – Fortemente recomendado). Não é feita citação a respeito da
marcação axilar. O guideline apresentado não se trata de recomendação do
NICE.

Marcação de lesão tumoral com colocação de clipe
metálico por agulha grossa pré-quimioterapia
neoadjvante guiada por Ultrassonografia

Evidências pesquisadas:
O NICE apresenta o guideline “Early and locally advanced breast
cancer: diagnosis and treatment” (2009) no qual recomenda para o
estadiamento inicial da axila nos casos de LABC com realização de USG e
no caso de linfonodos alterados realizar a biópsia por agulha fina.

Não foram localizados dados referentes a este procedimento
no AETNA ou no CADTH.

Não foram localizados estudos realizados pela CONITEC para
esta tecnologia

Marcação de lesão tumoral com colocação de clipe
metálico por agulha grossa pré-quimioterapia
neoadjvante guiada por Ultrassonografia

Conclusão:

Dessa forma, diante da ausência de dados
científicos demonstrando diferenças no desfecho final
da doença que justifiquem a incorporação da marcação
de lesão tumoral com colocação de clipe metálico por
agulha grossa pré-quimioterapia neoadjuvante guiada
por Ultrassonografia, não recomendamos sua
incorporação ao Rol da ANS.
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ICE
O ecocardiograma intracardíaco é um exame de imagem que
proporciona uma visualização detalhada das estruturas
cardíacas, combinando informações hemodinâmicas e
permitindo posicionamento acurado e em tempo real dos
cateteres.
As imagens colaboram para o entendimento em tempo real da
silhueta das câmaras cardíacas para evitar perfuração imprópria
e visualizar o posicionamento de dispositivos (eletrodos
permanentes, dispositivos para defeitos do septo atrial e
ventricular, oclusão do apêndice atrial), além da visualização de
anatomia cardíaca complexa de congênitos.

ICE - Quatro deflecções

Posicionamento do ICE na Cavidade Cardíaca

Entre os eletrofisiologistas brasileiros é um
instrumento

de

auxílio

intraoperatório

disseminado e de amplo uso, mesmo ainda
não constando no ROL da ANS. Um estudo
publicado por Fenelon et al. de 2007
mostra que 36% dos eletrofisiologistas já

utilizavam eco-intracardíaco para ablação
para fibrilação atrial.

VANTAGENS DO ECO INTRACARDÍACO EM RELAÇÃO AO ECOCARDIOGRAMA
TRANSESOFÁGICO (TEE)

• Imagem de qualidade igual ou superior à ecocardiografia transesofágica
(TEE) sem a necessidade de anestesia geral
Qualidade da Imagem: Apesar da qualidade da imagem com o TEE ser
usualmente excelente, imagens subótimas podem ser vistas em pacientes
com um alargamento esofágico ou com hérnia hiatal pois impede o adequado
contato do trasdutor com a parede esofágica.
Além disso, o TEE oferece um campo visual mais estreito, especialmente para estruturas como a parede
posterior do átrio esquerdo. Frequentemente, cateteres não são visualizados nesta região pois estão fora
do campo de captura das imagens. O ICE é hoje o método padrão em centros que realizam

procedimentos terapêuticos com cateteres em pacientes com cardiopatia estrutural. Existem 04 áreas
em que o ICE tem maior impacto: punção transeptal, fechamento de defeito interatriais, intervenções
nas valvas mitral e aórtica e na ablação da fibrilação atrial. A punção transeptal guiada por ICE já se
tornou rotina nos grandes centros. Com o transdutor no átrio direito, todas as estruturas chave são
visualizadas pelo ICE, aumentando a segurança do procedimento. Na ablação, além de guiar a punção, o
ICE permite a visualização do átrio esquerdo e das veias pulmonares.
Hijazi, Ziyad M. and Hussam Suradi. "Intracardiac Echocardiography-Guided Interventions". JACC: Cardiovascular Interventions 7.9 (2014): 1045-1047.

VANTAGENS DO ECO INTRACARDÍACO EM RELAÇÃO AO
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (TEE)

• O eletrofisiologista realiza simultaneamente o procedimento e a
obtenção das imagens.

Dispensa necessidade de um ECOCARDIOGRAFISTA em sala: o ICE é
manipulado pelo próprio eletrofisiologista, ao contário do TEE que
necessita de ultrassonografista em sala para execução do exame.

Hijazi, Ziyad M. and Hussam Suradi. "Intracardiac Echocardiography-Guided Interventions". JACC: Cardiovascular Interventions 7.9 (2014): 1045-1047.

VANTAGENS DO ECO INTRACARDÍACO EM RELAÇÃO AO
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (TEE)

• Diminui o tempo necessário de Fluoroscopia

Jongbloed MRM, Schalij MJ, Zeppenfeld K, Oemrawsingh PV, van der Wall EE, Bax JJ. Clinical applications of intracardiac echocardiography in
interventional procedures. Heart. 2005;91(7):981-990. doi:10.1136/hrt.2004.050443.

Risks of Fluoroscopy Exposure

•

Low-dose ionizing radiation exposure is
linked to leukemia and solid cancers7

•

The most active and experienced
interventional cardiologists in high-volume
cath labs have a lifetime excess cancer risk
of 1 in 1001

1Picano,

op cit.
op cit.
6Parks PM. Dangers of high-dose fluoroscopy. Entrepreneur. May-June 2003.
7Fazel R, Krumholz HM, Wang Y, et al. Exposure to low-dose ionizing radiation from medical imaging
procedures. N Engl J Med. 2009;361:849-57.
4Peck,

Risks of Fluoroscopy Exposure

•

Impact occurs weeks or years later:1,4
–Cataract: years after 2–10 Gy absorbed
energy
–Permanent sterility: weeks after gonads
receive 3–6 Gy
–Leukemia: 5–15 years
–Solid tumors: 10–60 years
1Picano,

op cit.
op cit.
6Parks PM. Dangers of high-dose fluoroscopy. Entrepreneur. May-June 2003.
7Fazel R, Krumholz HM, Wang Y, et al. Exposure to low-dose ionizing radiation from medical imaging
procedures. N Engl J Med. 2009;361:849-57.
4Peck,

Radiology 2009;250: 538–544

The use of an integrated electroanatomic mapping system and intracardiac
echocardiography to reduce radiation exposure in children and young
adults undergoing ablation of supraventricular tachycardia
Douglas Y. Mah,* Christina Y. Miyake, Elizabeth D. Sherwin, Amy Walsh, Michael J. Anderson, Kara Western, Dominic J. Abrams, Mark E.
Alexander, Frank Cecchin, Edward P. Walsh, and John K. Triedman

A significant reduction in radiation
was noted in ICE patients
requiring transseptal punctures.

VANTAGENS DO ECO INTRACARDÍACO EM RELAÇÃO AO
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (TEE)

• O ICE não representa aumento de custos quando em substituição do
TEE
Em um estudo proposto por Aborilas et al. foram comparados os custos do uso do ICE e do
TEE para Fechamento de defeito de septo atrail em crianças e adultos. Ele demonstrou que,
quando se compara os custos totais, incluindo despesas hospitalares e médicas, não há
diferença significativa entre os custos das duas modalidades.

Outro estudo proposto por Singh et al. mostrou que nos procedimentos de fechamento de
defeito do septo atrial e de foramen oval patente, o uso de ICE diminuia o risco de
complicações e mortalidade, além de diminuir o tempo de permanência hospitalar, sem
aumentar os custos hospitalares.

Custos ICE versus TEE

When global charges (total hospital and professional charges) were compared in the 2 groups
of patients, the differences were not statistically significant (p = 0.107). Moreover, when the
2 patients that used up 2 Amplatzer devices each were excluded, the resultant global charges
were almost identical for the 2 groups of patients (p = 0.413).

Custos ICE versus TEE

Custos ICE versus TEE

Thomas Bartel, Silvana Müller, Angelo Biviano, Rebecca T. Hahn. Why is intracardiac echocardiography helpful? Benefits, costs, and how to learn.
European Heart Journal Jan 2014, 35 (2) 69-76; DOI: 10.1093/eurheartj/eht411

VANTAGENS DO ECO INTRACARDÍACO

• Realização mais segura das punções transeptais

O ICE permite que tais punções sejam realizadas em pacientes já plenamente
anticoagulados, o que diminui a probabilidade da formação de trombo no interior do átrio
esquerdo e diminui a incidência de tamponamento cardíaco.
A detecção precoce de efusão pericárdica permite a reversão da heparinização e previne que
este evolua para um tamponamento cardíaco. O ICE além de previnir a ocorrência de
perfuração cardíaca, também auxilia no diagnóstico precoce da perfuração e no manejo da
complicação, evitando assim a necessidade de esternotomia para reparação da
complicação por cirurgia aberta.

Dados do registro brasileiro, publicados por Fenelon at al. mostram que a taxa de
perfuração cardíaca no Brasil chega a 4,7%.

Merino, J. L. "Periprocedural Stroke And Atrial Fibrillation Ablation: To Do Transoesophageal Echocardiography, Or Not To Do
Transoesophageal Echocardiography, That Is The Question". Europace 12.11 (2010): 1514-1515

Punção Transeptal - Fluoroscopia

Transeptal

Complicações - Derrame Pericárdico

1.

Khaykin, Yaariv et al. "Cost Comparison Of Catheter Ablation And Medical Therapy In Atrial Fibrillation". J Cardiovasc Electrophysiol 18.9 (2007):
907-913.

VANTAGENS DO ECO INTRACARDÍACO

• Dignóstico precoce de formação de trombos intracardíacos
Devido ao risco de embolia sistêmica, a
monitorização

de

formação

de

trombos

intracardíacos em procedimentos realizados

nas

câmaras

esquerdas

do

coração

é

obrigatória. Os registros de incidência de
eventos
intervenções

tromboembólicos
do

lado

durante

esquerdo

é

de

aproximadamente 2%, e provavelmente maior
que 5%, quando contabilizados os pacientes
com AIT (Ataque Isquêmico Transitório).

(C) Thrombus in the LAA.

Quando avaliados os procedimentos de ablação, o consenso de 2012 do HRS/EHRA/ECAS mostra que o
embolismo provocado por trombos é uma das complicações mais importantes da ablação de Fibrilação Atrial e
potencial causa de compromentimento vascular cerebral, coronário ou periférico. A incidência varia entre 0% e
7% nas diversas publiações.
Jongbloed MRM, Schalij MJ, Zeppenfeld K, Oemrawsingh PV, van der Wall EE, Bax JJ. Clinical applications of intracardiac echocardiography in
interventional procedures. Heart. 2005;91(7):981-990. doi:10.1136/hrt.2004.050443.

Complicações - Formação de Trombos

Embolism of air or thrombus is one of the most significant complications of ablation of AF and both are potential
causes of cerebral, coronary, or peripheral vascular compromise. The incidence of thrombo-embolism associated
with AF ablation is reported to be between 0% and 7%.

PVI was performed using circular mapping (CM) alone (group 1, 56 patients), CM and ICE (group 2,
107 patients), and CM and ICE with titration of radiofrequency energy based on visualization of
microbubbles by ICE (group 3, 152 patients)

CUSTO APROXIMADO DO PROCEDIMENTO INCLUINDO HONORÁRIOS, CUSTO OPERACIONAL, VALOR
DOS MATERIAIS UTILIZADOS, DESPESAS ADICIONAIS (DIÁRIAS, GASES, MATERIAL DE CONSUMO, ETC.)
Comparativo do custo da Ecocardiografia Intracardíaca ICE versus sem ICE
Neste caso, as técnicas apresentam resultados distintos, que podem determinar desfechos diferentes aos pacientes e,
consequentemente, custos diferentes.
Dois centros de alto volume de ablação com uso de Mapeamento Eletrônico 3D: prevalência de complicações (1 e 2)

1.
2.

Com ecocardiografia intracardíaca (ICE)
1192 procedimentos (1)

Sem ecocardiografia intracardíaca (ICE)
1.000 procedimentos (2)

•

Tamponamento cardíaco

0,25%

1,3%

•

AVC

0,17%

0,3%

•

AIT

0,25%

0,1%

•

Estenose pulmonar severa

-

0,1%

•

Fístula atrial-esofágica

-

0,2%

•

Morte

-

0,2%

Aldhoon, B. et al. "Complications Of Catheter Ablation For Atrial Fibrillation In A High-Volume Centre With The Use Of Intracardiac Echocardiography". Europace 15.1
(2012): 24-32.
Dagres, Nikolaos et al. "Complications Of Atrial Fibrillation Ablation In A High-Volume Center In 1,000 Procedures: Still Cause For Concern?". Journal of Cardiovascular
Electrophysiology 20.9 (2009): 1014-1019

CUSTO APROXIMADO DO PROCEDIMENTO INCLUINDO HONORÁRIOS, CUSTO OPERACIONAL, VALOR
DOS MATERIAIS UTILIZADOS, DESPESAS ADICIONAIS (DIÁRIAS, GASES, MATERIAL DE CONSUMO, ETC.)
Comparativo do custo das complicações com uso de Ecocardiografia Intracardíaca ICE versus sem ICE
Simulação de custos com complicações numa amostra de 1.000 pacientes
Dois centros de alto volume de ablação com uso de Mapeamento Eletrônico 3D: prevalência de complicações (1 e 2)
Com ecocardiografia
Com ecocardiografia
intracardíaca (ICE)
Sem ecocardiografia
intracardíaca (ICE)
Estimativa de custo com
intracardíaca (ICE)
1192 procedimentos (1) 1.000 procedimentos (2) complicações (2004 USD) (3,4)

Sem ecocardiografia
intracardíaca (ICE)
Estimativa de custo com
complicações (2004 USD) (3,4)

•

AVC tto agudo

0,17%

0,3%

$ 21.233,00

$

37.470,00

•

AVC tto crônico (por ano)

0,17%

0,3%

$ 39.100,00

$

69.000,00

•

AIT

0,25%

0,1%

$ 16.000,00

$

6.400,00

•

Morte

-

0,2%

-

$

18.000,00

•

Fístula atrial-esofágica

-

0,2%

-

$ 100.000,00

•

Estenose pulmonar severa

-

0,1%

-

$

5.782,00

•

Tamponamento cardíaco

0,25%

1,3%

$ 9.950,00

$

51.740,00

$ 86.283,00

$ 288.392,00

1.
2.
3.
4.

Aldhoon, B. et al. "Complications Of Catheter Ablation For Atrial Fibrillation In A High-Volume Centre With The Use Of Intracardiac
Echocardiography". Europace 15.1 (2012): 24-32.
Dagres, Nikolaos et al. "Complications Of Atrial Fibrillation Ablation In A High-Volume Center In 1,000 Procedures: Still Cause For Concern?".
Journal of Cardiovascular Electrophysiology 20.9 (2009): 1014-1019
Chan P, Vijan S, Morady F, Oral H. Cost-Effectiveness of Radiofrequency Catheter Ablation for Atrial Fibrillation. Journal of the American College of
Cardiology. 2006;47(12):2513-2520.
Khaykin, Yaariv et al. "Cost Comparison Of Catheter Ablation And Medical Therapy In Atrial Fibrillation". J Cardiovasc Electrophysiol 18.9
(2007): 907-913.

$ 202.109,00
R$ 696.265,51

CUSTO APROXIMADO DO PROCEDIMENTO INCLUINDO HONORÁRIOS, CUSTO OPERACIONAL, VALOR
DOS MATERIAIS UTILIZADOS, DESPESAS ADICIONAIS (DIÁRIAS, GASES, MATERIAL DE CONSUMO, ETC.)
Comparativo do custo da Ecocardiografia Intracardíaca ICE versus sem ICE
Neste caso, as técnicas apresentam resultados distintos, que podem determinar desfechos diferentes aos pacientes e,
consequentemente, custos diferentes.

1.

Com ecocardiografia intracardíaca (ICE)
1192 procedimentos (1)

Casuística Brasileira Fenelon et al.

•

Tamponamento cardíaco

0,25%

3,8%

•

AVC

0,17%

1,0%

•

AIT

0,25%

1,4%

•

Estenose pulmonar severa

-

0,4%

•

Fístula atrial-esofágica

-

0,1%

•

Morte

-

0,26%

Aldhoon, B. et al. "Complications Of Catheter Ablation For Atrial Fibrillation In A High-Volume Centre With The Use Of Intracardiac Echocardiography". Europace 15.1
(2012): 24-32.

CUSTO APROXIMADO DO PROCEDIMENTO INCLUINDO HONORÁRIOS, CUSTO OPERACIONAL, VALOR
DOS MATERIAIS UTILIZADOS, DESPESAS ADICIONAIS (DIÁRIAS, GASES, MATERIAL DE CONSUMO, ETC.)
Comparativo do custo das complicações com uso de Ecocardiografia Intracardíaca ICE versus sem ICE
Simulação de custos com complicações numa amostra de 1.000 pacientes
Com ecocardiografia
intracardíaca (ICE)
1192 procedimentos (1)

Casuística
Brasileira
Fenelon et al.

Com ecocardiografia
intracardíaca (ICE)
Estimativa de custo com
complicações (2004 USD) (3,4)

Sem ecocardiografia
intracardíaca (ICE)
Estimativa de custo com
complicações (2004 USD) (3,4)

•

AVC tto agudo

0,17%

1,0%

$ 21.233,00

$ 124.900,00

•

AVC tto crônico (por ano)

0,17%

1,0%

$ 39.100,00

$ 230.000,00

•

AIT

0,25%

1,4%

$ 16.000,00

$

89.600,00

•

Morte

-

0,26%

-

$

23.400,00

•

Fístula atrial-esofágica

-

0,1%

-

$

50.000,00

•

Estenose pulmonar severa

-

0,4%

-

$

23.128,00

•

Tamponamento cardíaco

0,25%

3,8%

$ 9.950,00

$ 151.240,00

$ 86.283,00

$ 692.268,00

1.
2.
3.
4.

Aldhoon, B. et al. "Complications Of Catheter Ablation For Atrial Fibrillation In A High-Volume Centre With The Use Of Intracardiac
Echocardiography". Europace 15.1 (2012): 24-32.
Dagres, Nikolaos et al. "Complications Of Atrial Fibrillation Ablation In A High-Volume Center In 1,000 Procedures: Still Cause For Concern?".
Journal of Cardiovascular Electrophysiology 20.9 (2009): 1014-1019
Chan P, Vijan S, Morady F, Oral H. Cost-Effectiveness of Radiofrequency Catheter Ablation for Atrial Fibrillation. Journal of the American College
of Cardiology. 2006;47(12):2513-2520.
Khaykin, Yaariv et al. "Cost Comparison Of Catheter Ablation And Medical Therapy In Atrial Fibrillation". J Cardiovasc Electrophysiol 18.9
(2007): 907-913.

$ 605.985,00
R$ 2.087.618,32

CUSTO APROXIMADO DO PROCEDIMENTO INCLUINDO HONORÁRIOS, CUSTO OPERACIONAL, VALOR
DOS MATERIAIS UTILIZADOS, DESPESAS ADICIONAIS (DIÁRIAS, GASES, MATERIAL DE CONSUMO, ETC.)

3.09.11.14-1 Estudo ultrassonográfico intravascular e/ou intracavitário do coração

HONORÁRIOS MÉDICOS

Porte 7 C

R$ 668,97

Valor do material (em reais): varia entre R$ 12.000,00 a R$ 16.000,00.

Custo operacional: não há, pois a terapia utilizada é complementar ao procedimento principal. Torna-se
obrigatório a utilização de um ecocardiógrafo de alta-resolução com módulo para Ecocardiografia Intracardíaca
(1 unidade) e Introdutor Vascular Femoral (1 unidade).
Despesas adicionais: a incorporação da nova tecnologia minimiza os custos hospitalares, uma vez que suporta
a diminuição de complicações ocorridas durante o procedimento, bem como o diagnóstico precoce de
complicações, minimizando os custos hospitalares, bem como os custos associados ao tratamento pósintervenção, no âmbito ambulatorial.

INFORMAR SE EXISTEM PROFISSIONAIS OU SERVIÇOS EM NÚMERO SUFICIENTE, CAPACITADOS A REALIZÁLO EM ÂMBITO NACIONAL. CASO SEJAM UTILIZADOS EQUIPAMENTOS OU MATERIAIS, INFORMAR SE ESTES
POSSUEM REGISTRO NA ANVISA.

Unidades da Federação: 15 estados brasileiros com médicos habilitados a realizar os procedimentos.
• Bahia (BA): 3 equipes médicas
• Ceará (CE): 4 equipes médicas
• Distrito Federal (DF): 2 equipes médicas
• Espírito Santo (ES): 2 equipes médicas
• Maranhão (MA): 2 equipes médicas
• Minas Gerais (MG): 1 equipe médica
• Paraíba (PB) : 1 equipe médica
• Paraná (PR): 5 equipes médicas
• Pernambuco (PE): 2 equipes médicas
• Piauí (PI): 1 equipe médica
• Rio de Janeiro (RJ): 4 equipes médicas
• Rio Grande do Sul (RS): 3 equipes médicas
• Santa Catarina (SC): 1 equipe médica
• São Paulo (SP): 8 equipes médicas (considerando cardiologia intervencionista)
• Sergipe (SE): 1 equipe médica
Recursos físicos e de infraestrutura: todos os hospitais que possuem os recursos físicos necessários para a realização do estudo
eletrofisiológico diagnóstico e/ou terapêutico, como sala de Hemodinâmica provida com equipamento de fluoroscopia (arco C) fixo ou
móvel ou Sala Cirúrgica provida de equipamento de fluoroscopia (arco C) fixo ou móvel.

Cateter ACUSON ACUNAV registro Anvisa sob o número 80145901237.
Cateter ViewFlex Xtra ICE registro Anvisa sob o número 10332340381.
Todos os modelos estão disponíveis para aquisição em empresas distribuidoras vinculadas aos respectivos fabricantes.

Oclusão Percutânea do Apêndice
Atrial Esquerdo
Eduardo B. Saad

eduardobsaad@hotmail.com

MD, PhD, FHRS

Projeção de Adultos com FA nos EUA: 1995 to 2050.
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Adults with AF, MM

6

Fibrilação Atrial Causa AVC

FA - Morbidade e Mortalidade
 Aumenta 4 a 5 vezes o risco de acidente vascular
cerebral
 Duplica o risco de Demência
 Triplica o risco de Insuficiência cardíaca
 Aumento de 40 a 90% o risco de mortalidade geral
 Risco de AVC em pacientes por idade
- 1.5% - 50 to 59 anos
- 23.5% - 80 to 89 anos
Benjamin EJ, et al. Circulation 2009;119:606-618

Anticoagulation for AF
Control Better (placebo)

Warfarin Better
AFASAK

Reduction of
all-cause mortality
RRR 26%

SPAF

BAATAF
CAFA
SPINAF

Reduction of
stroke
RRR 62%

EAFT
Aggregate
100%

50%

0

-50%

Hart et al. Ann Intern Med. 1999;131:492-501

What About
the NOACs?

TE

European Heart Journal (2012) 33, 2700–2708

MB

ICH

Dialogues Cardiovasc Med. 2012;17:189-196

Stroke Prevention

Anticoagulantes
BENEFÍCIOS

X

RISCOS

Taxa de Descontinuação

Novos Anticoagulantes

• Descontinuação da droga
- Dabigatrana - 21%
- Rivaroxabana - 24%
- Apixabana - 25%

• Aumento do risco de sangramento
- uso concomitante de antiplaquetários

Real World AF Pts

JACC 2016; 67: 2913-2923

More than 1 in 3 pts were treated with
ASA alone (no OAC)

JACC 2016; 67: 2913-2923

429.417 pts

Less than ½ of high risk patients receiving
OAC

JAMA Cardiol 2016; 1: 55-62

Anticoagulação em 2017...

Projeções ..........

Aderência ao Tratamento…

Importância do AAE

LAA

Hart et al. 1994
Leung et al. 1994
Klein et al. 1994

91% dos Trombos no
AAE

Manning et al. 1994
Brown et al. 1993

Tsai et al. 1990
Aberg et al. 1969
Manning et al. 1994
Stoddard et al. 1995
0
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Devices for LAA Closure:

Premises:

Endocardial Implants:

 95% Success at Implant
 Remarkable Reduction in
Procedure Complications
 Non-Inferior to VKA:
Stroke, SE, Mortality

Device Embolization (0.4 1.3%)

Epicardial Devices:
Severe Pericardial Reaction

All Devices:

Re-opening / Leak of the LAA
Tamponade (1.2 – 2.4%)
Procedural Stroke (0.4% 1.1%)
Thrombus on Device (3 – 15%)

Endocardial Devices:

ASO Device

PLAATO

Epicardial Snare:

WATCHMAN

ACP

LARIAT

Amplatzer Cardiac Plug

ACP Implantation

ACP Implantation

ACP Implantation

ACP Implantation

ACP Implantation

EuroIntervention 2016; 11:1170-1179

EuroIntervention 2016; 11:1170-1179

WATCHMAN® LAA System

PROTECT-AF
Randomized Study
WATCHMAN vs Warfarin

Efficacy (endpoint):
CVA
CV Mortality
Systemic Embolism

Non-valvular AF
CHADs ≥ 1
Randomization (1:2)

Warfarin

Safety

Watchman

Non-inferiority Study
Follow-Up
Holmes, Reddy, et al. Lancet 2009; 374:534.

PROTECT-AF

Holmes, Reddy, et al. Lancet 2009; 374:534.

PROTECT-AF

Holmes, Reddy, et al. Lancet 2009; 374:534.

Tertiles by Enrollment Date
Procedure Time (minutes)
75
70
65
60
55
50
45
40

10%

70
63

3%

0%

86%

90%

92%

95%

10%

Serious Pericardial Effusion Within 7
Days of Implant
7%

5%

4%

70%

4%

2%

60%
50%

4%

48

100%

80%

4%

5%

55

Implant Success
90%

Primary Safety Event on Day of
Procedure
9%

0%

Circulation 2011; 123:417

JACC 2013; 61:1790-1798

JACC 2014; 64:1-12

JACC 2015; 65:2614-2623

JACC 2015; 65:2614-2623

3.8y f-up

JAMA 2014; 312:1988-1998

PROTECT AF

Superiority of Watchman over Warfarin
3.8y f-up

Primary Endpoint
[ Stroke / SE / CV Death
]

CV Death

Hemorrhagic Stroke: 85%↓↓
JAMA, 312:1988
(2014)

Impact of Strokes
Disabling vs Non-Disabling
Event Rate
(per 100 pt-yrs)

PROTECT AF

WATCHMAN Warfarin
N=463
N=244

Hazard Ratio
(95% CI)

p-value

1.5

2.2

0.68 (0.42,
1.37)

0.26

Disabling

0.5

1.2

0.37 (0.15,
1.00)

0.03

Nondisabling

1.0

1.0

1.05 (0.54,
2.80)

0.67

Stroke (all)

JAMA, 312:1988 (2014)

Protect AF and RELY

German Payer Perspective

Europace 2014;16:1131-1136

At 8 years:
LAAC less expensive than
Dabigatran
At 10 years:
LAAC only 10% more expensive
than Warfarin
Europace 2014;16:1131-1136

JACC 2015; 66:2728-2739

JACC 2015; 66:2728-2739

Safety Events Across Trials

PROTECT AF, CAP, PREVAIL & CAP-1

Patients with Safety Event (%)

0.12
0.1

9.9%

0.08
0.06

No Procedure-Related Deaths in the Clinical
Trials (includes 1,877 patients receiving the
device)
4.8%

4.1%

4.1%

0.04

3.8%
2.7%

0.02
0

PROTECT AF

N=232

N=231

1st Half

2nd Half

CAP

N=566

PREVAIL
N=269

CAP2 EWOLUTION*

N=579

N=1,021

*Boersma LVA et al, Eur Heart J, 37:2465-74 (2016)

ASAP, ACTIVE A and AVERROES

LACC associated with more
QUALYs:
2 years for Aspirin
4 years for Apixaban
At 7 years:
LAAC cost effective compared to
Apixaban

German Payer Perspective

Europace 2016;18: 979-986

Eur Heart J 2016;18: 979-986

LACC achieved parity costs:
4.9 years for Dabigatran
8.4 years for Warfarin
At 10 years:
LAAC cost effective against all
therapies (1,162 – 7,194 british
pounds)

Eur Heart J 2016;18: 979-986

Condition

Details

Recurrent Stroke on
OAC

LAAO after excluding other sources of
embolism

Previous ICH

Alternative to New OAC

Recurrent GI Bleeding

Lesions not accessible for endoscopic
therapy

Co-Morbidities

Uncontrolled HTN, Cerebral Amyloid

Coagulopathies

Low platelet count, Myolodysplastic
Syndrome

Intolerant to New OAC

GI intolerant, High HASBLED
Europace 2013:15,652–656

Oclusão de apêndice
atrial
Unimed do Brasil

Proposta para incorporação ao Rol ANS 2018

Solicitação:
•

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARRITMIAS CARDÍACAS - SOBRAC

Indicação:
• pacientes com FA e alto risco para eventos tromboembólicos e
contraindicação ao uso de anticoagulantes,
• pacientes com FA em que evento embólico isquêmico cerebral
ocorreu mesmo em uso de anticoagulação oral eficaz.

Prevalência da condição:
•

Nos EUS, em 2010: 60,7/100.000 para o sexo masculino e 43,8/100.000
para o sexo feminino.(informação do solicitante)

Agências internacionais de Avaliação de
Tecnologias em Saúde
*Inglaterra:*
•

Aprovada: Do not offer LAAO (left atrial appendage occlusion) as an alternative
to anticoagulation unless anticoagulation is contraindicated or not tolerated.

*Austrália:*
Aprovada: MSAC supported listing of transcatheter-implanted left atrial appendage
closure (LAAC) devices in a high need population - people with NVAF at moderate to
high risk of stroke and lifelong contraindications to both oral anticoagulation
therapy (OAT) and dual antiplatelet therapy (DAPT). (2016)
*Canadá:*
Aprovada:
• are at increased risk for stroke and systemic embolism based on CHADS2 or
CHA2DS2-VASc scores and are recommended for anticoagulation therapy;
• are deemed by their physicians to be suitable for warfarin; and
• have an appropriate rationale to seek a non-pharmacologic alternative to
warfarin, taking into account the safety and effectiveness of the device
compared to warfarin.

Pergunta estruturada
• P – portador de fibrilação atrial (FA)
crônica não valvar, com contraindicação
para anticoagulação (warfarina).
• I – Plug de oclusão do apêndice atrial
esquerdo
• C – Ablação da FA; anticoagulantes.
• 0 – Prevenção eventos embólicos;
segurança.

Estratégia de busca
Ref
Ref seleciona
Resultados
Utiliza
das
das
36
12
0
3
0
0
38
17
0

Base

Termos

BVS Lilacs
Cochrane
BVS Scielo

Apêndice atrial esquerdo
appendage occlusion
Apêndice atrial esquerdo
"Atrial Appendage"[Mesh] AND "Atrial
Fibrillation"[Mesh]
AND 36
systematic[sb]
"Atrial Appendage"[Mesh] AND "Atrial
Fibrillation"[Mesh] AND Randomized 35
Controlled Trial[ptyp]
Left atrial appendage
20

PubMed
PubMed
CRD
Busca
manual

Left atrial appendage AND occlusion

0

1

1

2

2

5

0

0

0

Left atrial appendage occlusion device and novel oral
anticoagulants versus warfarin for stroke prevention in nonvalvular atrial fibrillation: a systematic review and metaanalysis of randomized control trials. 2015

• RS incluiu 7 ECR, 73.978 pacientes.

• 1.114 pacientes foram incluídos para comparar
dispositivo de oclusão de apêndice atrial com
warfarina ( não foram encontrados estudos que
comparassem os novos anticoagulantes com o
implante do dispositivo).
• desfechos avaliados foram incidência de AVC e
mortalidade por qualquer causa

• pacientes foram acompanhados por mais de 12 meses.

Left atrial appendage occlusion device and novel oral
anticoagulants versus warfarin for stroke prevention in nonvalvular atrial fibrillation: a systematic review and metaanalysis of randomized control trials. 2015

• Resultados: não se evidenciaram diferenças, para os
desfechos avaliados, entre o dispositivo para oclusão de
apêndice atrial e a warfarina, com maior número de
complicações no grupo que usou os dispositivos para
oclusão (OR:1,85, IC95% 1,14 a 3,01).

Análise do PREVAIL (Holmes, 2014)
Não conseguiu comprovar a não inferioridade

• CHADS 1=8%, CHADS ≥2 = 92%
– Anticoagularam (grupo controle) com warfarina: 8% de
pacientes que não tinha indicação formal para isso
– Não anticoagularam 92% (grupo intervenção) que tinham
indicação para isso.
• Nenhum paciente tinha contraindicação para anticoagulação.
• Se tivessem contraindicação (recomendação das diretrizes,
não poderiam receber 45 dias de warfarina no pós-implante).
• Os pacientes do grupo controle, após 6 meses de estudo,
poderiam descontinuar a warfarina (??? – não fica claro
quantos descontinuaram, aumentando o risco)

Análise do PROTECT (Reddy, 2014 – análise de 3,8 anos)
comprovou a não inferioridade do dispositivo

• CHADS 1:I=33,7%, C=27%
– Foram anticoagulados (grupo controle) com warfarina 27% de pacientes
que não tinham indicação formal para isso (aumentando o risco de AVC
hemorrágico)
– Não foram anticoagulados 66% (grupo intervenção) que tinham
indicação para isso, aumentando o risco de AVC isquêmico.
• Nenhum paciente tinha contraindicação para anticoagulação.
• Perdas no grupo intervenção – 9%; no grupo controle 27,4%
• Se tivessem contraindicação (recomendação das diretrizes, não poderiam
receber 45 dias de warfarina no pós-implante).
• Mortalidade por qualquer causa – semelhante
• AVC isquêmico (desfecho objetivo) Intervenção 24/463-5,2% e controle
10/244- 4,1%; RR1,26 (0,72 a 3,28) semelhante
• AVC hemorrágico: Intervenção 3/463-0,6% e controle 10/244-4,1%; RR:0,15
(0,03 a 0,49)
• Eventos adversos - semelhantes

O estudo foi patrocinado e feito pela Boston. Dr Homes e a Mayo Clinic
desenvolveram a tecnologia e têm direitos contratuais para receber futuros
royalties do seu registo. Todos os autores receberam grants da Boston.
Quem provavelmente escreveu o artigo foi Nicole Gordon, funcionária da
Boston (acknoledgement)
Dr Reddy declara ter recebido pagamento para pesquisa e pagamento por
consultoria da Boston Scientific.

Qual a efetividade da exclusão do apêndice atrial comparado
à anticoagulação oral?

Estudo PROTECT concluiu por não-inferioridade do dispositivo
quando comparado a warfarina.

Estudo PREVAIL não conseguiu demonstrar não inferioridade,
embora os eventos adversos tenham sido raros e numericamente
comparáveis nos dois grupos

Além disso, é recomendado o uso de
antiagragantes plaquetários por três a seis meses
após o procedimento, até que a prótese seja
epitelizada

NICE -2013

Diretriz Brasileira de Fibrilação Atrial

Para pacientes com alto risco de tromboembolismo e
contraindicação ao uso de ACO – IIa, nível de evidência B
peso ou evidência/opinião a favor do procedimento. A
maioria aprova. E nível de evidência B – dados obtidos a
partir de metanálise menos robusta, a partir de um único
estudo randomizado ou de estudos não randomizados –
observacionais.

Diretriz Brasileira de Fibrilação Atrial

Para pacientes com AVC isquêmico de origem
cardioembólica, apesar do correto uso de um ACO - IIa,
nível de evidência C,  peso ou evidência/opinião a favor
do procedimento. A maioria aprova. E nível de evidência C
 dados obtidos de opiniões consensuais de especialistas

Quais os eventos adversos relacionados ao fechamento
percutâneo do apêndice atrial?

 Eventos adversos graves foram relatados em 1,6% a 13,6% dos
pacientes
 Os eventos que ocorreram até sete dias do procedimento
incluíram derrame pericárdico, sangramento, trombo no
dispositivo e embolização ( taxa de 6,5%).
 Ocorreram graves eventos incluindo morte ou necessidade de
cirurgia de urgência para todos os tipos de próteses em até sete
dias do procedimento.
 Foram relatados eventos tromboembólicos até um ano após o
fechamento percutâneo do apêndice atrial esquerdo,
relacionados a trombos na prótese, em pacientes não
anticoagulados.

Quais os eventos adversos relacionados ao fechamento
percutâneo do apêndice atrial?

• os dois únicos estudos randomizados controlados
excluíram pacientes com contraindicação à
anticoagulação. Mas, após o implante da prótese, os
pacientes foram submetidos ao uso de warfarina por pelo
menos 45 dias.
• Estudos mais recentes não controlados utilizaram apenas
antiagregantes plaquetários após o procedimento. Não
sabemos a segurança da prótese em pacientes que teriam
contraindicação para tratamento antiplaquetário

Quais os eventos adversos relacionados ao fechamento
percutâneo do apêndice atrial?

• A maioria dos trombos relacionados à AVC em pacientes
com FA são originários do apêndice atrial esquerdo, mas é
importante lembrar que trombos em outras localizações
podem ocorrer nestes pacientes.
• Ainda não sabemos se o procedimento de exclusão do
apêndice atrial esquerdo poderá, em longo prazo,
provocar alterações fisiológicas como reduzir a
complacência atrial, provocar dificuldade ao retorno
venoso pulmonar ou diminuir a capacidade de secreção do
fator natriurético atrial em resposta à pressão e a
sobrecarga de volume.

Síntese dos achados
Paciente com FA pode ter AVC isquêmico não só por
coágulos no apêndice atrial como em outros sítios. Talvez
por isso, o número de eventos isquêmicos não tenha
diminuído...
Em crianças, as intervenções sobre o apêndice atrial
levam, com o tempo, a hipertensão pulmonar. E no adulto?
Não achamos referências sobre isso.

OBRIGADA

Ecocardiograma
intracardíaco
Unimed do Brasil

Proposta para incorporação ao Rol ANS 2018
Solicitação:
•

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARRITMIAS CARDÍACAS - SOBRAC

Indicação:
• Procedimentos cardíacos percutâneos de alta complexidade, com
necessidade de definição detalhada da anatomia das cavidades
cardíacas e dos respectivos cateteres nestas inseridos, em tempo
real:
ablação de fibrilação atrial;
ablação de flutter atrial;
ablação de taquicardia ventricular;
Localização do óstio do seio coronariano para implantes de cateteres e eletrodos
de marcapasso ressincronizadores;
– Auxílio na oclusão do apêndice atrial esquerdo
–
–
–
–

Prevalência da condição:
•
•

Nos EUA, incidência, em 2010: 60,7/100.000 para o sexo masculino e 43,8/100.000
para o sexo feminino.(informação do solicitante)
A prevalência da fibrilação atrial no mesmo ano era de 596,2/100.000 para o sexo
masculino e 373,1/100.000 para o sexo feminino

PERGUNTA ESTRUTURADA
• P: pacientes submetidas a procedimentos
intervencionistas intracardíacos

• I: ecocardiograma intracardíaco
• C: ecocardiograma transesofágico, fluoroscopia.

• O: Melhor qualidade de imagem, melhor resultado
clínico do procedimento.

Pesquisa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cochrane
PubMed
Lilacs
Scielo
NICE
HTA
CADTH
CONITEC
Busca Manual

Resultados Ablação
Estudo

Intervenção

Comparação

Resultado

Bulava e col ERC

Ablação FA

fluoroscopia

Menor radiação
semelhante para outros desfechos

Mah e col

Ablação TV em
fluoroscopia
crianças

Dificultou o procedimento

Brooks e col ERC

Ablação FA

fluoroscopia

Menor radiação e menor tempo de
acesso ao lado esquerdo
Semelhante para outros desfechos

Pratola e col ERC

Ablação FA

Eco intracardíaco Semelhante
com RM
desfechos

Schmidt e
col

Tipo

ERC

ERC

Bencsik e col ERC

para

todos

os

fluoroscopia

Menor radiação e menor tempo de
acesso ao lado esquerdo
Semelhante para outros desfechos

Ablação
cavotricuspíde fluoroscopia
a

Menor radiação e maior facilidade
de ablação cavotricuspídea
Semelhante para outros desfechos

Ablação FA

Resultados Ablação
Estudo
Bartel e col

Tipo
ERC

Chiang e col ERC

Intervenção

Comparação

Resultado

TAVI

Eco
transesofágico

Equivalentes sem
necessidade de anestesia e
intubação

Eco
Valvotomia mitral
transesofágico

Equivalentes, mas imagens
piores para o eco
intracardíaco

Eco
transesofágico

Equivalentes sem
necessidade de anestesia e
intubação

Eco
transesofágico

Semelhante em todos os
desfechos

Bartel e col

ERC

Oclusão de CIA

Saksena e
col

comparati
vo não
Ablação FA
randomiza
do

Considerações
• Pequenos estudos, de qualidade metodológica
média ou baixa, sugerem que não houve alteração
em desfechos clínicos relevantes em relação a
outras técnicas de mapeamento, como
mapeamento eletroanatômico, fluoroscopia ou
ecocardiograma transesofágico. O único desfecho
favorável ao ecointracardíaco foi a diminuição do
tempo de radiação e, em alguns minutos, do
tempo de procedimento. A relevância clínica
dessa diminuição em tempo de exposição precisa
ser avaliada.

Recomendação
• Será necessário aguardar maiores estudos
randomizados para confirmar a eficácia e
segurança da técnica, além de análise de
sua custo-efetividade.

Distribuição de rede para o procedimento
Unidades da Federação: 15 estados brasileiros com médicos habilitados a
realizar os procedimentos.
• Bahia (BA): 3 equipes médicas
• Ceará (CE): 4 equipes médicas
• Distrito Federal (DF): 2 equipes médicas
• Espírito Santo (ES): 2 equipes médicas
• Maranhão (MA): 2 equipes médicas
• Minas Gerais (MG): 1 equipe médica
• Paraíba (PB) : 1 equipe médica
• Paraná (PR): 5 equipes médicas
• Pernambuco (PE): 2 equipes médicas
• Piauí (PI): 1 equipe médica
• Rio de Janeiro (RJ): 4 equipes médicas
• Rio Grande do Sul (RS): 3 equipes médicas
• Santa Catarina (SC): 1 equipe médica
• São Paulo (SP): 8 equipes médicas (considerando cardiologia
intervencionista)
• Sergipe (SE): 1 equipe médica
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