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Ricardo Alves da Costa 
Presidente

EDITORIAL

Tempos difíceis, tempos de in-
certeza... 

Era dia 10 de setembro, vés-
pera do congresso do TCT, na 

cidade de Washington, Estados Unidos. 
Evento muito aguardado, pois prometia 

grandes novidades à comunidade médica, ansiosa e vibrante por 
todo o desenvolvimento técnico-científico alcançado até então. 
Também, com certeza, pela expectativa de um futuro promissor 
que se descortinava para a especialidade. 

O Brasil ocupava lugar de destaque pelo protagonismo na condu-
ção dos estudos iniciais com stents farmacológicos, algo que viria 
a revolucionar e expandir as fronteiras da intervenção coronária 
percutânea. Sem dúvida, para muitos de nós, quer fôssemos expe-
rientes ou iniciantes na carreira, era motivo de orgulho testemunhar 
e participar dessa história de sucesso. 

Entretanto, no dia seguinte, fomos surpreendidos por um fato 
externo chocante e violento, que nos fez interromper qualquer 
plano ou ação. Era o ano de 2001... Durante os dias de perplexi-
dade que se seguiram aos ataques terroristas de 11 de setembro, 
e antes do retorno à rotina, apenas uma impressão era comum: 
a de que o mundo jamais seria o mesmo. E todos sabemos que 
foi isso que ocorreu.

Acontecimentos históricos nos posicionam na linha do tempo 
e, de certa forma, dimensionam a oportunidade, a relevância e o 
legado de nossas ações. Esta edição marca o início de um novo ciclo 
na gestão de nossa Sociedade, para o biênio 2020-2021. Uma SBHCI 
forte, representada em todas as regiões do Brasil, com mais de mil 
associados e centenas de serviços de Cardiologia Intervencionista, 
como simboliza nossa capa e detalha a imagem da página 2. 

Foi com forte sentimento de responsabilidade e humildade, 
além de confiança e determinação, que a Diretoria eleita iniciou 
seus trabalhos, ao término de 2019. Em momento de renovação 
e de novos desafios, o planejamento teve foco na excelência das 
atividades científicas e de capacitação técnica, além de priorizar 
projetos de expansão da educação continuada, sob a perspectiva 
da utilização de novas ferramentas de ensino e comunicação, atua-
lização de dados da prática nacional, incorporação de tecnologias, 
comunicação ampla e eficiente com os vários setores relacionados, 
e defesa profissional, valorizando a formação acadêmica, a relevân-
cia e o impacto da Cardiologia Intervencionista em todos os níveis 
de assistência, produção científica e gestão da saúde. 

A credibilidade construída ao longo do tempo permitiu à SBHCI rece-
ber substancial apoio para a realização do congresso científico anual, 
dos cursos de educação continuada e das atividades de comunicação 
planejadas para o ano. Some-se o envolvimento e a contribuição de 
membros dos conselhos, comitês e grupos da Sociedade, juntamente 
com diversas lideranças de nossa área. Ademais, os projetos de rees-
truturação da matriz curricular e de reposicionamento da área de 
atuação/especialidade são necessários. Temos urgência! 

Nesta edição do Jornal da SBHCI, os planos de cada uma de 
nossas Diretorias são detalhados, entre outras reportagens. Desta-
camos ainda aqueles que influenciaram gerações e contribuíram de 
maneira significativa para o desenvolvimento e avanço disruptivo de 
nossa especialidade. Há pouco mais de 20 anos, J. Eduardo Sousa, 
membro fundador e primeiro presidente da SBHCI, apresentava à 
comunidade científica internacional os resultados do primeiro estu-
do com stents farmacológicos realizado em humanos. A celebração 
desse marco da Cardiologia Intervencionista é lembrada, bem como 
a trajetória do professor e sua total dedicação e compromisso com 
a assistência clínica, com o ensino, com o rigor científico e com a 
inovação: um reconhecido legado que nos inspira. 

Nosso calendário anual de eventos científicos iniciou-se no final 
do mês de janeiro, por ocasião da realização da quarta edição do 
Curso para Intervencionistas em Formação. Entretanto, “nós”, 
pluralmente, como comunidade global, nação e sociedade(s), 
ou individualmente, como seres humanos, brasileiros, médicos e 
intervencionistas, fomos “atropelados” pela pandemia do novo 
coronavírus de forma avassaladora. A pandemia COVID-19 vem 
provocando a paralisação das atividades cotidianas em termos 
globais, com medidas de isolamento social, restrição à circulação 
e interrupção de inúmeras atividades comerciais e profissionais. 

O impacto é tão expressivo que não existe dúvida de que presen-
ciamos um fato histórico de enormes proporções e de consequências 
ainda incertas. Semelhantemente ao pós-atentado de 11 de setem-
bro, a situação atual está transformando o mundo. Todavia, dife-
rentemente daquele evento em 2001, com graves desdobramentos 
militares e geopolíticos, o epicentro da crise atual encontra-se na 
saúde e muito próximo de nossa atuação profissional. 

A Cardiologia Intervencionista observa, em seu campo de atuação, de-
créscimo de procedimentos percutâneos na quarentena, em particular de 
casos agudos, como o infarto do miocárdio, em que os benefícios do tra-
tamento precoce são marcantes, com impacto inclusive em mortalidade. 

A SBHCI se empenha em promover campanhas e trazer o alerta 
à população e às autoridades sobre esse fenômeno, uma vez que 
pode representar grave falha no tratamento de pacientes com 
doenças cardiovasculares e infarto do miocárdio. 

Em virtude da evolução do COVID-19, a SBHCI teve de adiar todos 
os eventos científicos agendados para o primeiro semestre e já 
emitiu posicionamento e posterior publicação atualizada sobre os 
aspectos desta pandemia em relação à Cardiologia Intervencionista. 
Nesta edição, o novo editor de nosso Jornal traz um resumo sobre 
essas considerações, ressaltando que toda medida deve se adequar 
à realidade e às características locais em seus diversos aspectos e 
sempre individualizar a decisão. 

Tempos difíceis, tempos de incerteza. Sem dúvida, esse não foi o pla-
nejado ou o esperado. Mas também é tempo de oportunidades, de união 
de propósitos, de valorização, no qual nosso compromisso permanece 
inalterado e cada vez mais forte em prol da Sociedade e pelo que ela 
pode realizar em seu sacerdócio maior: cuidar de pessoas e salvar vidas!

Os desafios de nosso tempo
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A nova Diretoria da SBHCI tomou posse em 9 de  
dezembro de 2019, no Hotel InterContinental, em São 
Paulo (SP). A cerimônia foi simples, porém prestigiada  
e emocionante. 

Na mesa solene, alguns dos principais nomes da Medicina e, 
especialmente, da Cardiologia do País, como os presidentes da 
Associação Médica Brasileira (AMB), Lincoln Lopes Ferreira, da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Marcelo Queiroga, e 
da Sociedade Latino-americana de Cardiologia Intervencionista 
(SOLACI), José Armando Mangione, a conselheira Irene Abra-
movich, do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), além 
da então presidente da SBHCI, Viviana Lemke, que fez a passa-
gem oficial de cargo para seu sucessor, Ricardo Alves da Costa. 

Em breves discursos, os oradores foram se sucedendo, com 
elogios e o reconhecimento do altíssimo nível da Cardiologia 
Intervencionista do Brasil. Ferreira foi o primeiro a fazer uso da 
palavra, destacando a parceria da AMB com a SBHCI para quali-
ficar a assistência à saúde: “É por essa coesão que, a despeito 
de todos os desafios e percalços, a Medicina brasileira continua 
viva e forte. Temos resiliência e capacidade de nos manter orga-
nizados para buscar o grande objetivo de servir a humanidade”. 

Mangione apresentou uma retrospectiva da história da SBHCI, 
desde a fundação até os dias de hoje: “Em 1992, quando do 
surgimento do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista da SBC, fazíamos tudo na base do voluntarismo. 
Eu, Fausto Feres e Miguel Rati, com os demais membros, preen-

chíamos os boletos de anuidade por meio de um programa de 
computador, envelopávamos, escrevendo manualmente o nome 
de cada sócio, e ainda íamos colocar no correio. Tudo começou 
assim e, graças às Diretorias que sucederam, a SBHCI agora é 
reconhecida em todo o mundo”.

Os avanços do biênio 2018-2019 foram ressaltados por Vi-
viana, que saudou o novo presidente e registrou o momento 
diferenciado e único da Cardiologia Intervencionista do País: 
“Atualmente a SOLACI é presidida pelo ex-presidente da SBHCI, 
Mangione. Nossa sociedade-mãe, a SBC, é presidida por outro 
ex-presidente, Queiroga. E com certeza vão crescer as opor-
tunidades de parcerias. Trilhamos uma estrada sem volta de 
inovações e estamos prontos para formar os novos profissionais 
com as competências necessárias”.

O fechamento da cerimônia ficou a cargo do presidente 
recém-empossado, que conclamou os associados a trabalha-
rem juntos por novas conquistas: “O que todos queremos: 
união de propósito, ação e valores em prol da excelência no 
exercício profissional, da elevada qualificação assistencial, da 
ininterrupta capacitação técnico-científica e da representação 
digna e honrada de nossa especialidade perante nossos pares 
e nossa sociedade. Nossa missão é a dedicação ao trabalho 
sério, honesto e verdadeiro desenvolvido para, pela e a fa-
vor de nossa Sociedade e dos associados. É contribuir para 
o fortalecimento e aprimoramento institucional, focando na 
valorização da Cardiologia Intervencionista e na plenitude do 
exercício profissional. Juntos seremos bem-sucedidos”.

SBHCI se renova

4
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ENTREVISTA

Pontos estratégicos
para a gestão

DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO

“A SBHCI é uma sociedade de raiz científica. Com a evolução da 
Medicina e de nossa área de atuação em particular, experimen-
tamos uma evolução histórica rápida e com avanços relevantes, 
rapidamente incorporados à prática clínica. Isso exige do médico 
atualização, por meio de estudos, do desenvolvimento técnico 
permanente e assim por diante. A Diretoria tem consciência de que 
é missão da SBHCI oferecer e facilitar a cada um dos associados a 
participação nesse processo, no que diz respeito ao acesso tanto 
a dados como ao conteúdo científico e às discussões. Em uma 
especialidade muito técnica, a capacitação é imprescindível.”

ATENÇÃO AO TREINAMENTO PRÁTICO

“A Diretoria anterior, da qual alguns de nós da nova gestão 
fizemos parte, fortaleceu demais o processo de Educação Con-
tinuada. Continuaremos priorizando ações nesse sentido, ao 
mesmo tempo em que atuaremos para ampliá-las. Hoje temos, 
dentro do Congresso, cursos temáticos, que, de certa forma, vão 
ao encontro da demanda crescente do cardiologista interven-
cionista por colocar a mão na massa. Pensamos em disseminar 

a ideia de cursos de hands-on, que terão formato diferenciado 
e poderão ser levados a vários pontos do Brasil. Outra questão 
importante: atualmente há cursos de sucesso no calendário 
SBHCI, como oclusão crônica, bifurcação, e o próprio curso para 
residentes, além de apoio a iniciativas regionais. São diversas 
frentes para atender demandas regionais. Nossa Diretoria estuda 
a possibilidade de ampliação, mas, ao mesmo tempo, fortalecen-
do os já existentes. Para tanto utilizaremos novas ferramentas 
de tecnologia, facilitando o acesso a distância. A meta é que 
o conteúdo possa chegar ao maior número de interessados.”

FORTALECIMENTO DOS PROJETOS

“Existem muitas atividades de qualidade em andamento. E 
elas prosseguirão, não haverá rupturas, já que estamos em bom 
caminho. Uma das prioridades será robustecer cada vez mais 
as ações de defesa profissional, de valorização profissional, 
e de melhoria dos honorários. Vivemos um momento de crise 
econômica, mas o processo será contínuo. As questões rela-
cionadas à melhor prática do cardiologista intervencionista, à 
segurança e ao reconhecimento da relevância de seu papel serão 
estimuladas. O cardiologista intervencionista é extremamente 

Na parte 2 da reportagem 
iniciada na edição de 

dezembro, o presidente atual, 
Ricardo Alves da Costa, 

relata, em tópicos, planos 
para a gestão e a valorização 

da especialidade 
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ENTREVISTA

capacitado. Estudou e estuda demais para uma 
boa assistência. São seis anos de faculdade de 
Medicina, mais dois anos de Clínica Médica, dois 
de Cardiologia, dois de Cardiologia Interven-
cionista, isso além dos cursos de capacitação 
e outras atividades acadêmicas. Na atividade 
prática, invariavelmente está disponível para 
atender emergências, muitas vezes à noite, 
em fins de semana e feriados. É, portanto, um 
profissional que precisa ser valorizado.”

RECONHECIMENTO À 
RESPONSABILIDADE

“O intervencionista é diferenciado, lida com 
seguidos casos emergenciais. Isso confere a ele 
uma responsabilidade gigante. Então, é claro 
que precisa estar bem capacitado para exercer 
a especialidade. Entendemos que, indepen-
dentemente do local em que ele atue, seja na 
área privada ou pública, é essencial que seja 
valorizado. Isso inclui também a remuneração. 
No sistema público, onde talvez esteja a maior 
defasagem em relação aos honorários, isso é 
uma urgência. São questões historicamente 
difíceis, mas que esperamos obter sucesso em 
nossa gestão.”

LADO A LADO COM A POPULAÇÃO

“A meta é ampliar o alerta aos cidadãos, levar o 
conhecimento e a educação aos cidadãos. É funda-
mental que tenham informação confiável sobre os 
problemas coronários, como o infarto. As doenças 
cardiovasculares são as campeãs em mortalidade 
no Brasil e no mundo, juntamente com o acidente 
vascular cerebral. A SBHCI já tem programas para 
os leigos. Um exemplo é o Coração Alerta, sobre a 
prevenção a infartos, sobre a melhor forma de pre-
venir. Vamos ampliar a divulgação desses trabalhos, 
visando à melhor saúde, à qualidade de vida e à pre-
venção dos eventos coronários entre a população.”

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

“Outro foco da gestão é atender às demandas de 
serviços e benefícios do cardiologista intervencio-
nista. A Sociedade ainda almeja criar mecanismos 
facilitadores à vida profissional e acesso aos con-
teúdos científicos de referência, entre outros.”

BANCOS DE DADOS BRASIL 

“Destaco o comprometimento da SBHCI em con-
solidar bases de dados. É algo relevante para todos 
nós e para as gerações futuras. Falo em fortalecer 
e ampliar os bancos de dados da prática clínica bra-
sileira, locais e regionais. Os dados que atualmente 
norteiam o exercício profissional não representam 
necessariamente a realidade do Brasil. São estudos 
de outros países, de populações distintas, de uma 
Medicina de práticas clínicas diferentes. Considera-
mos essencial conhecer nossa realidade, nosso perfil 
e nossos resultados. Será que eles são comparáveis 
aos registros internacionais? São melhores ou piores? 
Isso nos dará oportunidade de atender necessidades 
que talvez não estejam sendo bem detectadas no 
momento. Trabalharemos para compor bancos robus-
tos a serem utilizados de maneira tanto institucional 
como científica para a propagação e o fortalecimen-
to de nossa área de atuação.”

UNIÃO DAS ENTIDADES MÉDICAS 

“A SBHCI já atua em parceria com diversas en-
tidades. O que faremos é buscar fortalecer essas 
entidades, visando a resultados para a melhor 
prática médica, para a valorização profissional 
e, acima de tudo, para o melhor tratamento e o 
cuidado de nosso paciente, a população.”

"O intervencionista é diferenciado, 
lida com seguidos casos 
emergenciais. Isso confere a ele uma 
responsabilidade gigante. Então, é 
claro que precisa estar bem capacitado 
para exercer a especialidade. 
Entendemos que, independentemente 
do local em que ele atue, seja na área 
privada ou pública, é essencial 
que seja valorizado."
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COMPROMISSO

ROGÉRIO EDUARDO  
GOMES SARMENTO LEITE
Diretor administrativo

Uma prioridade compartilhada 
por nós e a Presidência é 
oferecer suporte às demais 
Diretorias, para que a SBHCI 

cumpra bem a missão de representar 
a Cardiologia Intervencionista, atuando 
para valorizar nossa área de atuação, 

promover excelência na obtenção e geração de conhecimento 
científico e zelar pelo patrimônio dos associados. 

Queremos, também, implementar uma reestruturação da 
matriz curricular na formação do cardiologista intervencionista 
e novamente abrir o debate sobre a viabilidade de nos tornar-
mos uma especialidade ou se seguimos como departamento da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

Hoje estamos totalmente inseridos no conceito do “Heart 
Team” e, para tal, é essencial a união de esforços para o 
desenvolvimento de novas aptidões, técnicas, habilidades e 
capacitações. Está aberto um grande campo de possibilidades 
diagnósticas e terapêuticas, sobretudo aquelas que envolvem as 
cardiopatias congênitas e estruturais. São inúmeros os desafios e 
iremos atrás deles de forma plural e com a participação de todos.

CYRO VARGUES RODRIGUES
Diretor financeiro

A Diretoria Financeira da SBHCI 
deve ter como fundamento bá-
sico uma diretriz orçamentária 
equilibrada e estável, disponi-

bilizando todos os dados financeiros aos 
associados de forma clara e transparen-

Diretoria 2020-2021
Conheça as ideias e expectativas 

do conjunto da nova gestão

te. As aspirações de ordem técnica, científica e profissional de 
todo o quadro societário devem ser contempladas na hierarquia 
das despesas, de acordo com as metas propostas pela Diretoria, 
com restrição aos gastos administrativos. A receita financeira 
vem dos associados e dos patrocinadores, sendo fundamental 
um trabalho intenso da Diretoria em minimizar a inadimplência 
societária e uma negociação consistente na administração dos 
eventos científicos da Sociedade com os patrocinadores. Vamos 
trabalhar intensamente na negociação que está em curso de 
nosso patrimônio imobiliário, objetivando um resultado que be-
neficie a SBHCI nos aspectos tanto financeiros como de melhoria 
patrimonial, em conformidade com as decisões dos associados. 
Enfim, acreditamos em uma SBHCI com estrutura financeira sólida 
e robusta, mas sempre uma SBHCI dos sócios e para os sócios.

BRENO DE ALENCAR  
ARARIPE FALCÃO
Diretor científico

Alinhados com a Presidência 
e em sinergismo com as de-
mais Diretorias, buscaremos 
o aprimoramento contínuo 

da formação dos associados, incor-
porando novas subáreas de atuação e 

refinamentos técnicos/tecnológicos que requerem programas 
de atualização permanente. Trabalharemos para promover 
atualização científica, além de facilitar o intercâmbio de 
experiências em âmbito tanto nacional como internacional, 
estimulando a participação ativa dos associados nesse processo. 
Vamos desenvolver programação educacional prática, utilizando 
ferramentas como simulação, aprendizagem baseada em casos 
e instrumentos para ensinamento e debate a distância. Outra 
meta é fortalecer e valorizar a produção científica nacional em 
Cardiologia Intervencionista, incentivando particularmente o 
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Analisaremos iniciativas locais com as secretarias estaduais e 
municipais de saúde capazes de abrir formas complementa-
res de remuneração, como também estimularemos a criação 
de cooperativas regionais. É mister estudar o aumento das 
exigências na certificação de qualidade dos laboratórios de 
Hemodinâmica, além de restringir a abertura de centros 
formadores. Atuaremos com a Associação Médica Brasileira 
(AMB) para robustecer a Classificação Brasileira Hierarqui-
zada de Procedimentos Médicos (CBHPM) como patamar 
mínimo de remuneração. Hoje, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) debate modelos diferenciados de remu-
neração, algo pertinente em busca de alternativas, além do 
velho fee-for-service. Faremos gestões por uma legislação 
responsável em proteção radiológica, já que a proliferação 
dos serviços de Hemodinâmica, com procedimentos cada 
vez mais complexos e prolongados, em máquinas com maior 
geração de raios X, é risco à elevação da incidência dos 
efeitos deletérios da radiação.

PAULO HENRIQUE JORGE
Diretor de Educação  
Médica Continuada

E staremos integrados 
às demais Diretorias 
para representar  a 
SBHCI por intermédio 

de ações que reforçam a ne-
cessidade de manter vigilante 
a prática em suas diferentes 

perspectivas: administrativa, de comunicação, científi-
ca, de treinamento e de atualização. A atual Diretoria, 
ao reconhecer a dedicação das gestões anteriores, se 
empenhará em iniciativas para multiplicar a aborda-
gem de conceitos e práticas, visando à capacitação de 
excelência, sintonizada a nossas diretrizes. A educação 
continuada é pleito de mão dupla: do associado e da 
SBHCI. A atenção às demandas dos sócios leva-nos a um 
trabalho árduo. A atualização é emergência também 
para regiões que albergam colegas com restrições para 
seu deslocamento. Pensar em estratégias para compar-

COMPROMISSO

envolvimento dos intervencionistas em formação. Queremos 
ainda apoiar iniciativas de cursos práticos para treinamento nas 
diversas subáreas de atuação da especialidade, e contribuir para 
o desenvolvimento contínuo e a atualização da matriz de com-
petências curricular da especialidade. Enfim, o foco é colaborar 
para o fortalecimento do relacionamento entre cardiologistas 
clínicos e intervencionistas, por meio da promoção de atividades 
científicas e educacionais voltadas para os clínicos. Estaremos 
sempre abertos a sugestões, procurando desempenhar com 
excelência nossa missão.

ROBERTO VIEIRA BOTELHO
Diretor de Comunicação

A comunicação permeia todas as 
Diretorias da SBHCI. A meta é 
conectar os colaboradores e 
instâncias aos stakeholders 

de nossa atividade. É fundamental ter 
foco. Para cada alvo da comunicação 
precisamos cumprir quatro premis-
sas: informar, convencer, motivar e 

melhorar. Com essa orientação, devemos segmentar os alvos: 
membros das diversas Diretorias da SBHCI; cardiologistas inter-
vencionistas (sócios ou não); cardiologistas clínicos e médicos 
em geral; pacientes e população; fornecedores; pagadores; 
agências reguladoras e Governo. Temos de definir prioridades 
entre os seguintes quadrantes: 1. Importante e Urgente — Crises 
e Emergências; 2. Importante, mas não Urgente — Prevenção, 
Planejamento e Melhorias; 3. Não Importante, mas Urgente — 
Interrupções e Sobrecargas; 4. Não Importante e Não Urgente 
— Desperdício de Tempo. Assim, buscaremos entender as neces-
sidades de cada público-alvo, desenvolver mensagem engajadora 
com o horizonte do público específico, utilizar e amplificar a 
“marca”, credibilidade e representatividade da SBHCI, melhorar 
os processos de Comunicação e Marketing, amenizar conflitos 
de grupos, compartilhar campanhas inovadoras e ideias vence-
doras, desenvolver soluções para desafios, além de amplificar 
engajamento de grupo da SBHCI.

MARCUS DE PAIVA THEODORO
Diretor de Qualidade Profissional

A SBHCI está em estágio de ele-
vada estruturação, com reco-
nhecimento científico de nível 
internacional construído por 

gestões anteriores e associados de capa-
cidade técnica e ética. Restam, contudo, 
desafios como avaliar a necessidade do 
reconhecimento como especialidade, a 

delimitação de áreas de atuação e, em especial, a luta por ho-
norários médicos condizentes no público e na rede suplementar. 
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tilhamento do conhecimento e o aprimoramento é alvo 
para ampliação em um campo de pesquisa. Diante do 
contexto, a Diretoria de Educação Médica Continuada 
focará a promoção da acessibilidade ao associado não 
só pela oferta de atividades presenciais como pelo uso 
de meios eletrônicos. Contamos com a participação 
ativa e opinativa de todos que queiram contribuir para 
um diálogo que favoreça a robustez e o crescimento 
qualitativo de nossa prática.

ESTEVÃO CARVALHO  
DE CAMPOS MARTINS
Diretor de Intervenções  
Extracardíacas

Fortalecer a especialida-
de é meta permanente. 
Para tanto mesclaremos 
projetos bem-sucedidos e 

novos. Investiremos no curso de 
aperfeiçoamento em intervenções 

endovasculares, idealizado por Maurício Cavalieri e ampliado 
pelos ex-presidentes Marcelo Cantarelli e Viviana Lemke. É 
uma ação que colabora para o aumento de uma comunidade 
de apreciadores das intervenções extracardíacas. Também 
estimularemos o I Encontro de alunos e ex-alunos do curso no 
Congresso de Belo Horizonte. Queremos expoentes da área 
de atuação e ex-alunos que estão palestrando sobre nossas 
técnicas. Está em estudo a possibilidade de disponibilizar con-
teúdo específico, on-line, no portal da SBHCI, com aulas de 
curta duração. Dessa maneira, disseminamos conhecimento, 
visto que há alguns hospitais e centros de formação que não 
dispõem de serviços dedicados. Avaliamos ainda produzir um 
manual específico, além da pretensão de rediscutir a matriz 
de intervenção endovascular, inclusive para a Residência. 
Ter um R3 adicional em intervenção endovascular periférica 
nos permitirá robustecer a área. Já aos centros sem matriz 
de formação, ofereceremos o curso de intervenções extra-
cardíacas da SBHCI. Por fim, almejamos elaborar um registro 
de trombectomia mecânica do acidente vascular cerebral 
isquêmico realizado por equipe interdisciplinar.

COMPROMISSO

JULIANA RODRIGUES NEVES
Diretora de Intervenções em  
Cardiopatias Congênitas

Assistimos evoluções fantás-
ticas em intervenções em 
cardiopatias congênitas, pos-
sibilitando tratar de forma 

ainda mais eficaz e menos invasiva. 
Paralelamente, houve crescimento de 
colegas oriundos da Cardiologia Pediá-

trica que se deparam dia a dia com esses pacientes. Envidaremos 
esforços aos hemodinamicistas dedicados às intervenções nesse 
campo, focando a contínua qualificação da assistência. Atua-
remos com as outras Diretorias para a maior integração entre 
os profissionais em ações como o Congresso e a promoção de 
eventos teórico-práticos. Fortalecer a formação específica para 
intervenções em cardiopatias congênitas e estimular a titulação 
são essenciais, assim como mostrar à população o papel e as 
competências de nossa especialidade, usando todas as mídias. 
Após o trabalho exaustivo de várias gestões da SBHCI, em 12 de 
novembro de 2018 foi publicada a portaria 63/2018 do Ministério 
da Saúde que define a incorporação do fechamento percutâneo 
da comunicação interatrial no Sistema Único de Saúde (SUS), mas 
ainda não vimos efetivada essa incorporação. Cabe fazer com 
que essa tecnologia seja rapidamente oferecida aos cidadãos

FERNANDA MARINHO  MANGIONE
Diretora de Avaliação de  
Tecnologia em Saúde

A perspectiva para nossa gestão 
é de que os temas no cam-
po de implante por cateter 
de bioprótese valvar aórtica 

(TAVI) continuem avançando. É objeti-
vo assegurar que o projeto de lei que 
determina a cobertura do TAVI pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) seja colocado em prática, além de 
concretizar a incorporação do TAVI ao Rol de Procedimentos da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Continuaremos 
realizando, duas vezes por ano, o curso oficial de certificação em 
TAVI e almejamos aprofundar assuntos relevantes como acessos 
alternativos. Apoiaremos as sociedades regionais na realização 
dos cursos extras de TAVI e buscaremos parcerias para ampliar 
as alternativas de ações teórico-práticas válidas para completar 
a carga horária à obtenção da Certificação. Vamos priorizar a 
atualização do projeto do banco de dados de TAVI (RIBAC) para que 
as informações possam ser novamente utilizadas em publicação 
e na ampliação do registro brasileiro de avaliação dos resultados 
do reparo transcateter mitral (RIBAC–M). Buscaremos ainda con-
solidar a incorporação do método de imagem intravascular de 
tomografia de coerência óptica ao Rol de Procedimentos da ANS.
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HOMENAGEM

Uma revolução. É dessa forma que a introdução 
dos stents farmacológicos na Cardiologia In-
tervencionista é descrita em dezenas de obras 
dedicadas à Medicina. O feito é considerado 

um marco da especialidade e o Brasil foi e é importante 
palco dessa técnica de tratamento diante das doenças 
cardiovasculares. 

O pioneirismo brasileiro é representado pela figura de 
J. Eduardo Sousa, peça fundamental para o progresso 
e desenvolvimento da Hemodinâmica. Cardiologista, 
cientista, professor, clínico, há 20 anos J. Eduardo Sousa 
dava o pontapé inicial para confirmação da eficácia e 
segurança do uso dos stents farmacológicos em seres 
humanos. 

LINDA HISTÓRIA

Uma certa angústia pairava sobre a Cardiologia Inter-
vencionista após a realização da angioplastia coronária 
com balão, feita pela primeira vez em 1977. Os espe-
cialistas debatiam-se frequentemente com a reestenose 
coronária. “O problema acometia, invariavelmente, de 
20% a 30% dos pacientes que eram submetidos a algum 
tipo de procedimento para doenças cardiovasculares 
à época”, conforme destaca Fausto Feres, diretor do 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC), de 
São Paulo (SP). 

Tudo mudou para melhor no fim década de 1990. Mais 
exatamente em dezembro de 1999, no IDPC, foi realiza-
do o primeiro estudo em seres humanos da implantação 
de stents farmacológicos. No comando do procedimento 

J. Eduardo Sousa:  
um marco da Cardiologia 
Intervencionista mundial

Nos 20 anos dos stents farmacológicos, 
justa homenagem ao pioneiro da 
Cardiologia Intervencionista no Brasil
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HOMENAGEM

estava o pioneiro e inovador J. Eduardo Sousa, que, aliás, foi 
diretor do IDPC durante 21 anos. Ele e sua equipe trataram 
uma série de pacientes e observaram a diminuição substancial 
da reestenose: “Dos primeiros 30 pacientes, nenhum deles 
retornou com o problema”, enfatiza Feres. “Foi o primeiro 
estudo com stent farmacológico no mundo”, lembra Ricardo 
Alves da Costa, presidente da SBHCI. “O Brasil virou referência 
para todo o planeta, graças à liderança do professor J. Eduardo 
Sousa. Foi uma tecnologia revolucionária”, conclui. 

SALTO QUALITATIVO

Com o principal objetivo de garantir benefícios a longo prazo 
para pacientes com doença coronária, os stents farmacológicos 
de fato significaram novo capítulo da Cardiologia Intervencionista. 
Se até então era comum receber pacientes com reestenose após o 
tratamento, em que a cada cinco um apresentava reestenose, após 
os stents a cada 100 pacientes apenas um apresentava o problema. 

“Cerca de 80% a 90% das pessoas com obstrução coronária são 
tratadas com stents e uma minoria adota a cirurgia de revascu-
larização. Por ser um procedimento menos invasivo, o paciente 
volta a suas atividades corriqueiras e à rotina de trabalho bem 
mais rápido e com menos complicações. Então, o que ocorreu 
na ocasião foi um passo gigante”, pondera Alexandre Abizaid, 
diretor de Cardiologia Intervencionista do Instituto do Coração do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (InCor/HCFMUSP) e coordenador de Hemodinâmica 
e Cardiologia Intervencionista do Hospital do Coração (HCor). 

Para Amanda Guerra Moraes Rego Sousa, presidente da Co-
missão de Pós-Graduação do IDPC, o feito foi fundamental para 
um salto em resolubilidade para as novas gerações: “Os estudos 
clínicos randomizados demonstraram que são mais seguros e 
eficazes, a curto e longo prazos, que os balões e os stents metá-
licos não farmacológicos, podendo competir, em muitos casos, 
em igualdade ou superioridade de condições, com a cirurgia 
de revascularização miocárdica. Em razão disso, passaram a 
ser o instrumental-padrão para revascularização percutânea, 
iniciando uma nova era dentro da especialidade”, afirma.

VIDA DE PROTAGONISMOS 

O protagonismo de J. Eduardo Sousa é unânime entre os 
cardiologistas intervencionistas. Durante toda a carreira, 
dedicou-se à especialidade e esteve à frente de vários avanços 
fundamentais para o desenvolvimento da Hemodinâmica.

A propósito, para além do pioneirismo na aplicação clínica 
dos stents farmacológicos, ele esteve envolvido com a cine-
coronariografia coronária no Brasil, a angioplastia com balão, 
assim como com o desenvolvimento de novos instrumentos e o 
primeiro stent metálico em seres humanos. Seu rico currículo 
é inspiração nacional e internacional.

Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC), compreende que J. Eduardo Sousa sempre 
foi um visionário: “É um grande líder, não apenas da Cardiologia 
Intervencionista, mas da Cardiologia. Sempre esteve à frente 
de seu tempo. É um exemplo a ser seguido”.
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Webinar conquista 
público de todo o Brasil

DESENVOLVIMENTO CONTINUADO

Em razão da agenda cheia dos 
especialistas, realizar um evento 
científico presencial pode ser en-
carado como um desafio. Diante 

desse impasse concreto, a SBHCI vem 
colocando em prática uma nova forma 
de comunicação com os associados, o 
Webinar, para garantir-lhes o melhor e 
mais atual do conhecimento científico. 

Trata-se de um formato de trans-
missão ao vivo pela internet, com-
posto por apresentação teórica e/ou 
debate moderado entre colegas. De 
acordo com Cesar Medeiros, ex-diretor 
de Comunicação da SBHCI (gestão  
2018-2019), a prática “também aproxima 
os especialistas que não têm acesso a 
certos congressos e reuniões científicas 
dos formadores de opinião”. E pontua: 
“Selecionamos os tópicos mais polêmi-

cos da especialidade. Abordamos ainda 
estudos recém-publicados e questões que 
envolvem o exercício da Medicina no Bra-
sil”. A interação é estimulada pelo chat 
aberto durante as sessões, por meio do 
qual os participantes enviam perguntas 
a serem selecionadas pelo moderador. 
O primeiro Webinar científico foi anco-
rado por Alexandre Abizaid, membro da 
Comissão Científica da SBHCI, e abordou 
as evidências mais recentes dos novos 
antiplaquetários no tratamento da sín-
drome coronária aguda.

CONTEÚDO

Sempre que possível, para a discussão, 
busca-se também a presença de repre-
sentantes de outras especialidades, para 
enriquecer o debate. Para Fausto Feres, 

diretor do Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia, de São Paulo, e moderador 
do segundo Webinar (“Novas evidências 
sobre o encurtamento do tempo de te-
rapia antiplaquetária dupla pós-stents 
farmacológicos”), a oportunidade de 
“interagir à distância, podendo difundir 
e agregar conhecimento, validado por 
uma instituição com a credibilidade da 
SBHCI e com a qualidade dos debatedo-
res, acrescentou a todos os que tiveram 
o privilégio de participar da iniciativa”. 

Roberto Botelho, diretor de Comuni-
cação da SBHCI da gestão 2020-2021, 
considera esse formato interessantíssi-
mo, uma vez que aproveita o conteúdo 
rico da área de atuação, estimulando a 
formação de qualidade dos especialistas 
brasileiros e respondendo à demanda por 
atualização. “Como o propósito é educar 

2o Webinar: Novas evidências sobre o encurtamento do tempo 
de terapia antiplaquetária dupla pós-stents farmacológicos

1o Webinar: Novos antiplaquetários na síndrome 
coronária aguda: evidências recentes

3o Webinar: Impacto do estudo ISCHEMIA na prática clínica 4o Webinar: TAVI em 2020: individualizando a terapêutica
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DESENVOLVIMENTO CONTINUADO

o profissional, usamos o Webinar com tecnologia e uma rede 
de streaming que transmite conhecimento em tempo real e de 
elevado nível”, ressalta.

PÚBLICO

Na terceira discussão, moderada por José Antonio Marin-Neto, 
coordenador da Unidade de Cardiologia Intervencionista da Divi-
são de Cardiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, o assunto central foi “Impacto do 
estudo ISCHEMIA na prática clínica”, em voga à época. Já “TAVI 
em 2020: individualizando a terapêutica” foi o mote da quarta 
edição, moderada por Fabio Sândoli de Brito Junior. “A intenção 
é levar uma discussão de alto nível científico ao associado, esteja 
ele onde estiver, sempre com temas atuais e de grande interesse”, 
diz Ricardo Alves da Costa, presidente da SBHCI, que idealizou o 
formato com temas científicos. Ao final da quarta edição, o We-
binar contava com mais de 200 pessoas assistindo e um número 
considerável delas interagindo.

Na sequência, houve um Webinar promovido pelo grupo MINT e 
depois vieram dois outros relacionados às questões do COVID-19, 
um dos quais reuniu quase mil participantes. “Temos uma grande 
oportunidade de capilaridade com essa ferramenta. Uma vez que a 
Sociedade congrega os melhores da área da saúde e possui autori-

dade para disseminar informação, compartilhamos conteúdo com 
o selo de excelência e confiabilidade da SBHCI”, destaca Botelho.

 
EFETIVIDADE

Há ainda uma especial atenção dos stakeholders, entre eles 
a indústria, para a possibilidade de divulgar avanços medica-
mentosos e tecnológicos a um número maior de profissionais 
com mais efetividade e investimento acessível.

Tanto Botelho como Medeiros orientam os usuários que 
desejam participar de uma sessão de Webinar a assegurar-se 
de ter um Wi-Fi potente e manter-se perto do roteador para 
uma melhor experiência on-line. Outro aspecto importante é 
que, após o encerramento, as sessões ficam disponíveis no link  
www.sbhcivideos.webinario.online/ultimos-webinares para 
quem quiser assistir ou revisitar o mote. 

O presidente frisa que a Sociedade investirá bastante nas 
sessões de Webinar na gestão atual, já que é uma ferramenta da 
maior relevância quando se pensa em propagar o conhecimento: 
“Esta é uma missão histórica da SBHCI”. E conclui: “Aliás, o 
próprio nascimento de nossa Sociedade se deu tendo como um 
dos intuitos disseminar as melhores informações científicas aos 
colegas da área de atuação, para, assim, garantir assistência 
de qualidade aos pacientes”.

Abaixo, imagens da quarta 
edição da iniciativa. As sessões 
ficam disponíveis no Banco de 
Webinares da SBHCI
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QUALIDADE PROFISSIONAL

A comunicação interatrial (CIA) é uma cardiopatia con-
gênita, caracterizada pela comunicação anormal entre 
os átrios. A partir de 2020, o fechamento percutâneo 
dessa afecção, que já é amplamente utilizado pelos 

hospitais privados do Brasil, finalmente chegará ao Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Até então, o tratamento aplicado no SUS era a cirurgia cardíaca 
convencional. O implante percutâneo, por sua vez, é marcado pela 
introdução de um oclusor no coração do paciente. Os benefícios 
deste último em relação à primeira são muitos: dispensa o uso da 
circulação extracorpórea e, consequentemente, a necessidade de 
transfusão sanguínea, é menos agressivo, implica níveis menores 
de riscos e diminui drasticamente o tempo de internação. 

“A maioria dos casos recebe alta hospitalar em, no máximo, 
dois dias. É um procedimento indolor e não deixa cicatrizes. O 
paciente consegue ainda retomar suas atividades normais em 
até uma semana”, explica Juliana Rodrigues Neves, diretora de 
Intervenções em Cardiopatias Congênitas da SBHCI.

Ainda que a prática já seja aplicada no Brasil desde o início 
dos anos 2000, foram necessários quase 20 anos para sua in-
corporação no rol de procedimento do SUS. A SBHCI teve papel 
fundamental nessa conquista. Desde meados de 2008, a ideia 
era debatida entre os hemodinamicistas da insti-
tuição. Raul Rossi, responsável pelo projeto inicial 
de negociação de introdução da proposta pela Co-
missão Nacional de Incorporação de Tecnologias do 
SUS (CONITEC), afirma: “A SBHCI foi importante na 
medida em que houve abertura para se tentar. Valeu 
a pena ter permitido e chancelado com seu nome a 
tentativa no Ministério da Saúde”.

O primeiro pedido protocolado ocorreu em 2013, 
mas, posteriormente, foi necessária uma nova 
demanda que perdurou até 2018, quando houve a 
aprovação pela CONITEC. Com a decisão incorporada 
ao SUS, será necessário organizar a logística para os 
implantes, como definir os centros de referência, 
treinar hemodinamicistas na prática e regulamentar 
o processo licitatório em cada instituição. Haverá 
ainda a necessidade de alinhar as negociações dos 
hospitais com as indústrias, bem como a discussão de 

honorários, a fim de evitar a heterogeneidade no atendimento.
“A SBHCI estará atenta a todos esses movimentos para que 

o procedimento seja feito da forma correta e por profissionais 
capacitados”, destaca Juliana. De acordo com a médica, os 
cardiologistas terão que aprender a selecionar os candidatos ao 
tratamento, uma vez que o implante não se aplica a todos os 
casos de CIA. Vale lembrar ainda que a portaria não contempla 
pacientes com mais de 21 anos de idade.

Além dos benefícios clínicos, a novidade tem impacto direto do 
ponto de vista social. Tendo em vista que muitos dos pacientes 
do sistema público de saúde auxiliam na renda familiar, ficar 
parado por dois ou três meses após um tratamento cirúrgico 
influenciaria a qualidade de vida dessas pessoas. 

Outra vantagem será a diminuição da fila de crianças que 
aguardam cirurgias cardíacas para cardiopatias mais comple-
xas. “No Brasil, nascem em torno de 24 mil a 30 mil bebês 
cardiopatas. É uma demanda excessiva para um sistema que 
não consegue absorvê-la. Então, poder resolver a CIA de forma 
menos invasiva e mais rápida resultará em uma rede hospitalar 
mais eficiente”, completa Carlos Pedra, chefe da Seção Médica 
de Intervenção em Cardiopatias Congênitas do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, de São Paulo (SP).

Conquista da 
SBHCI para crianças 
cardiopatas do SUS
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O Conselho Deliberativo atua como mediador para os 
médicos que desejam se tornar membros da SBHCI. 
Isso significa que todos os requisitos exigidos são 
analisados pelos conselheiros a fim de deliberar os 

novos titulares, o que é uma imensa responsabilidade para seus 
integrantes.

Escolhidos pelo corpo diretivo da gestão anterior, os membros 
devem necessariamente ser atuantes na especialidade, estar 
sempre em contato com outros colegas e interagir em todas as 
principais decisões e planos da SBHCI, ajudando e opinando no 
intuito de qualificá-los.

Integrante do mandato que se iniciou em 2020, Roger Renault 
Godinho, representante dos membros do Conselho Deliberativo, 
explica quais são as metas prioritárias e apresenta os demais 
membros do Conselho Deliberativo: “Queremos entender o que 
os sócios precisam, suas demandas em cada uma das regiões. 
Por vezes, a Diretoria tem uma visão sobre o que a Sociedade 
necessita e qual é a melhor forma de gerir essas questões. No 
entanto, nem sempre há dados suficientes sobre a demanda 
total. É aí que entra o Conselho Deliberativo: com uma atuação 
mais próxima dos sócios, buscando conhecer todos os detalhes 
a serem analisados”, detalha Godinho.

O representante do Conselho Deliberativo ainda comenta 
que nem sempre os conselheiros que estão nas capitais têm 
informações completas das necessidades dos cardiologistas 

intervencionistas do interior do Brasil, por exemplo. Nesse 
sentido, o papel do Conselho é essencial: entender as ca-
racterísticas específicas de cada região do Brasil e levar as 
respectivas reivindicações às instâncias de decisão.

A nova composição do Conselho tem Said Assaf Neto, como 
representante dos profissionais de São Paulo, Edgard Freitas 
Quintella, do Rio de Janeiro, Mauricio Cavalieri Machado, de Minas 
Gerais, e Bruno Moulin Machado, do Espírito Santo. No Sul, Ronei 
Rodrigo Rorato falará em nome do Paraná e Vitor Osorio Gomes, 
do Rio Grande do Sul. Já no Norte-Nordeste, os representantes 
são Bruno Macedo de Aguiar e Helman Campos Martins, enquanto 
o Centro-Oeste é de responsabilidade de Jose Antônio Jatene.

A SBHCI criou recentemente o Selo de Qualidade do 
Especialista. Dedicado para os sócios titulares por-
tadores do Registro de Qualificação de Especialista 
(RQE), objetiva valorizar o profissional adequada-

mente habilitado.
O RQE é a identificação do especialista para que sua especia-

lidade médica seja reconhecida. O Selo, assim, é uma distinção 
destinada aos membros da SBHCI portadores do registro em 
Cardiologia Intervencionista que estejam em ordem com suas 
responsabilidades associativas e a formação.

Ele pode ser colado ao lado da assinatura do profissional 
em laudos emitidos na profissão, em receitas médicas ou em 

solicitações e justificativas de procedimentos dentro da área. 
Possui logo holográfico, fundo metalizado, código de barras 
sequencial e marca d’água.

Durante seu lançamento, no Congresso SOLACI-SBHCI 2019, 
foram distribuídas 200 unidades para cada associado. Poste-
riormente, houve entrega via correio. Há ainda a possibilidade 
de encomenda de um número maior. Nesse caso, o pedido deve 
ser efetuado pelo e-mail socio@sbhci.org.br e o pagamento 
deve ser por meio de depósito bancário.

A SBHCI se disponibiliza a esclarecer quaisquer dúvidas 
sobre o assunto, com o objetivo de atender todos os anseios 
dos associados. 

Novos membros do 
Conselho Deliberativo

Selo de Especialista

mailto:socio@sbhci.org.br
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A edição de 2020 do Curso para Interven-
cionistas em Formação teve uma parti-
cularidade: a Comissão Organizadora, em 
parceria com a Comissão Permanente de 

Certificação da SBHCI, alinhou todo o conteúdo 
apresentado durante os dias 23 e 24 de janeiro aos 
conhecimentos exigidos pela prova para obtenção 
do certificado de atuação na especialidade. “O 
propósito do curso é assegurar, fortalecer e embasar 
a formação acadêmica dos futuros profissionais da 
área, dando maior oportunidade de sucesso em suas 
respectivas carreiras”, conta Paulo Henrique Jorge, 
diretor de Educação Médica Continuada da SBHCI. 

As aulas, abordando desde os conceitos básicos 
dos estudos de Hemodinâmica até problemas mais 
complexos enfrentados pelos especialistas, propor-
cionaram revisão ampla e fundamentada das prin-
cipais temáticas cobradas no exame, que ocorreu 
em 22 de março: “Tivemos também espaços físicos 
com hands-on das empresas mais importantes da 
área, expondo as modernas tecnologias à dispo-
sição dos profissionais do País”, acrescenta José 
Mariani, coordenador da Comissão Permanente de 
Certificação da SBHCI. 

Além dos cardiologistas intervencionistas em 
formação, todos aqueles que desejavam revisar 
temas de seu interesse puderam participar, atua-
lizando conhecimentos de alto nível diretamente 
com alguns dos mais conceituados nomes da Car-
diologia Intervencionista. 

Na primeira noite, por exemplo, Carlos Antonio 
Gottschall, diretor científico do Instituto de Car-
diologia da Fundação Universitária de Cardiologia 
(IC/FUC), do Rio Grande do Sul, dissertou sobre o 
desenvolvimento da Cardiologia Intervencionista 
desde seus primórdios até os aspectos terapêuticos 
mais recentes, especialmente a angioplastia coro-
nariana, método do qual foi pioneiro nesse estado. 

Curso para Intervencionistas 
em Formação prepara o 
futuro da especialidade 

TRABALHO DE EQUIPE

“A Comissão Organizadora teve 
um cuidado muito sério ao escolher 
alguns dos melhores formadores de 
opinião, com brilhantes currículos. 
Foram poucas horas de treinamento, 
mas a abordagem foi completa, am-
pla e enriquecedora”, elogia Jorge. 

De acordo com os organizadores, a 
edição 2020 do Curso para Interven-
cionistas em Formação foi de enorme 
sucesso, com presença marcante e 
significativa de estudantes da espe-
cialidade. 

Ricardo Alves da Costa, presiden-
te da SBHCI, relata que o encontro 
teve retorno dos mais positivos, res-
pondendo às expectativas: “Foram 
140 participantes de 19 estados do 
Brasil, sendo a maioria residentes 
dos centros de formação homologa-
dos pela Sociedade. A programação 
contou com conteúdo atualizado, 
discutido de forma prática e didá-
tica, contribuindo para o fortale-
cimento dos conceitos científicos 
e acadêmicos daqueles que são o 
futuro de nossa especialidade”.
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O mundo está vivendo uma pandemia causada por 
um novo coronavírus, o COVID-19. Apesar de não 
apresentar uma letalidade tão elevada como outras 
epidemias por outros coronavírus no passado, esse 

vírus tem como característica uma fácil e rápida transmissibili-
dade, com capacidade de contágio (R0) de 2,74 e mortalidade, 
que varia de país a país, de 0,8% a 6,6%. 

Aprendendo a lutar no meio da batalha... Essa é a sensação 
da sociedade em geral. A informação é uma poderosa arma no 
combate a qualquer afecção e no surto atual o aprendizado tem se 
dado pela experiência acumulada nos primeiros países atingidos, 
principalmente a China, onde o surto se iniciou e acomete um 
grande número de pessoas.

Como nós, que estamos na linha de frente dos hospitais, devemos 
lidar com esse cenário atual, em que a doença cardiovascular mantém 
seu ritmo? Como adaptar nossas práticas diárias? Entidades médicas, 
sociedades de especialidade e órgãos públicos têm emitido posicio-
namentos e protocolos de atendimento nos últimos dias. Cumprindo 
sua missão, a SBHCI, na pessoa de seu presidente, Ricardo Alves da 
Costa, emitiu posicionamento de nossa Sociedade a seus associados.

Um artigo bem interessante, elaborado pelo American College 
of Cardiology’s (ACC) Interventional Council em conjunto com a 
Society of Cardiovascular Angiography and Intervention (SCAI), 
está aguardando publicação no Journal of the American College of 
Cardiology (https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.03.021). Basea-
do na experiência da epidemia chinesa, o texto faz comentários 
e sugestões de como proceder no laboratório de Hemodinâmica 
nos diversos cenários da doença cardiovascular. Faremos aqui um 
resumo sobre essas considerações, ressaltando que toda medida 
deve se adequar à realidade e às características locais em seus 
diversos aspectos e sempre observar a decisão caso a caso.

— Procedimentos eletivos: visando a preservar recursos financeiros, 
profissionais, ocupação de leitos, além da redução de risco de conta-
minação dos integrantes da equipe de Hemodinâmica, é razoável sus-
pender a realização dos procedimentos principalmente nos pacientes 
que necessitarão de período de internação superior a 1 dia a 2 dias 
e nos pacientes com comorbidades associadas. Procedimentos como 
angioplastia coronária em pacientes com doença estável crônica, 
intervenção endovascular iliofemoral em pacientes com claudicação 
intermitente e oclusão de forame oval patente são exemplos.

— Infarto agudo do miocárdio (IAM) com supradesnível de segmen-
to ST (IAMCSST): esse cenário é um pouco mais controverso, já que 
na China se utilizou muito a fibrinólise (trombolysis first approach) 
e muitos países apresentam programas bem estabelecidos de an-
gioplastia primária. Nas situações em que ocorra IAMCSST em pa-
ciente infectado por COVID-19, a fibrinólise poderá ser considerada 

nos casos mais estáveis. Ocorrendo 
critérios de reperfusão, a estratégia 
invasiva poderá ser realizada após 
a recuperação do paciente do qua-
dro infeccioso. Nos casos em que o 
procedimento percutâneo for a melhor indicação, toda a equipe 
profissional deverá fazer uso de equipamentos de proteção indivi-
dual, tais como máscaras N95, luvas, gorros e óculos de proteção. 

— IAM sem supradesnível de segmento ST (IAMSSST): nesse 
cenário é possível aguardar o resultado dos exames diagnósticos 
nos casos suspeitos de COVID-19 e, diante dessa informação, 
definir a melhor estratégia. Levar em consideração que até 
7% dos pacientes portadores de COVID-19 podem apresentar 
elevação de marcadores de necrose miocárdica (infarto tipo 
2) e miocardite, devendo ser mantidos em tratamento clínico. 
Nos pacientes instáveis, considerar transferência precoce para 
sala de Hemodinâmica para estratégia invasiva com os cuidados 
preventivos anteriormente relatados. 

— Suporte ventilatório: entubação orotraqueal, máscara laríngea 
e aspiração de secreções podem causar aerossolização de partículas 
no ar, aumentando a exposição ao vírus. Pacientes que necessitem 
de ventilação mecânica deverão idealmente ser entubados e ter 
aspiradas as secreções antes de serem encaminhados ao laboratório 
de Hemodinâmica. Pacientes em situação limítrofe para suporte 
ventilatório deverão ter indicação reavaliada e talvez antecipar 
esse suporte, com o objetivo de evitar procedimento de urgência 
na sala de Hemodinâmica. Diante disso, é de suma importância 
a sintonia entre as equipes de cardiologistas intervencionistas, 
intensivistas e fisioterapeutas na condução desses pacientes.

— Considerar alta hospitalar precoce após realização de pro-
cedimento com sucesso em pacientes com boa evolução.

— A realização de procedimentos à beira do leito que evi-
tem o deslocamento dos pacientes suspeitos ou portadores do  
COVID-19 ao setor de Hemodinâmica deve ser estimulada, tais 
como implante de eletrodo de marcapasso provisório, implante 
de suporte circulatório (balão intra-aórtico), passagem de cate-
ter de artéria pulmonar, e drenagem pericárdica.

— Sempre realizar limpeza terminal após uso da sala por 
paciente portador ou suspeito. Se possível, programar procedi-
mento ao término da rotina.

— Evitar redundância de profissionais durante a realização 
de procedimento.

Para exercer uma boa prática médica objetivando os melhores 
resultados com segurança para equipe profissional e paciente neste 
momento delicado, são necessárias a troca de experiências e de co-
nhecimentos e a observação constante aos cuidados recomendados. 

COVID-19 e intervenções  
cardiovasculares percutâneas no 
laboratório de Hemodinâmica

Sérgio Kreimer 
Editor do  
Jornal da SBHCI
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Entre uma rocha e 
um lugar difícil...
Between a rock 
and a hard place…

Por Alexandre Hideo-Kajita

Alexandre Hideo Kajita  
Coeditor do  
Jornal da SBHCI

Chame como quiser: entre Cila e Caríbdis*, entre a cruz e 
a espada ou entre uma rocha e um lugar difícil (tradução 
livre), todos fazem referência à dificuldade na tomada 
de decisão em um cenário em que ambas as opções são 

igualmente desfavoráveis. Similarmente situa-se o cardiologista 
intervencionista diante da presença de uma lesão com calcifica-
ção moderada a grave com indicação de abordagem percutânea. 
Desconsiderando, por um momento, os demais fatores que, 
somados, determinam a complexidade da lesão, a presença de 
calcificação moderada a grave, por si só, prediz uma série de 
dificuldades: o aumento de complexidade da lesão elevando a 
taxa de insucesso, complicação intraprocedimento, aumento do 
tempo de procedimento, radiação, contraste, uso de material, 
e, por fim, o custo. Então, seja pela imprecisão na avaliação da 
lesão, uma vez que a angiografia muitas vezes é o único método 
de avaliação disponível no serviço, ou pelo desafio técnico no que 
tange à intervenção coronária percutânea (ou periférica), mesmo 
com a disponibilidade de materiais dedicados, o cardiologista 
intervencionista está diante de um cenário desfavorável. 

Ao longo do tempo, uma série de técnicas (ou métodos) ateroa-
blativas e modificadoras de placa foi desenvolvida, muitas inicial-
mente como terapia de destino e recentemente ressuscitadas como 
adjuvantes no preparo de lesões calcificadas (de novo), antes do 

As lesões calcificadas e a litotripsia 
intravascular por ondas de choque (IVL)

implante do stent. A litotripsia intravascular por ondas de choque 
(Shockwave Intravascular Lithotripsy — IVL, Shockwave Medical, 
Santa Clara, Estados Unidos) nasce nesse nicho. A IVL baseia-se, 
pelo menos conceitualmente, na experiência da Urologia com a 
litotripsia extracorpórea por ondas de choque (Extracorporeal 
Shockwave Lithotripsy — ESWL), um método não invasivo para o 
tratamento da nefrolitíase obstrutiva, que consiste em um sistema 
de cristais piezoelétricos configurados para deflagar salvas de 2.500-
3.000 ondas de choque ultrassônicas, que ressonam a estrutura 
cristalina dos cálculos até a fragmentação em cristais menores. 
Atualmente, essa técnica é amplamente utilizada, com uma taxa 
de sucesso em torno de 80% a 90% em cálculos < 1 cm.

Mantidas as devidas proporções, o IVL usa o mesmo racional do 
ESWL. Montado entre as marcas radiopacas de um cateter balão, 
estão dois conjuntos de cristais piezoelétricos. O dispositivo é, 
então, conectado no cabo conector, o botão de disparo é ligado 
ao console, e neste encontra-se a bateria e o controle para confi-
guração dos pulsos. A lesão deve ser posicionada entre as marcas 
radiopacas do balão, seguido pela insuflação do balão a 4 atm 
para evitar o deslocamento longitudinal (pressão nominal de 6 
atm, com pressão de ruptura de 10 atm). Uma vez pressionado o 
botão no cabo conector é deflagrada uma salva de pulsos já pré-
-programados no console (por exemplo, 10 pulsos em sequência 
a uma frequência de 1 pulso por segundo). O cateter dedicado 
para o uso em coronárias pode disparar um total de até 80 pulsos 
antes de ficar inutilizado. O IVL gera ondas de choque circunfe-
renciais, atingindo a placa e leva a um barotrauma equivalente 
a 50 atm, fraturando o cálcio presente na íntima e na camada 
média1. Idealmente placas com cálcio circunferencial ou com 
arco de cálcio > 270 graus são as que mais se beneficiam com 

* Expressão que remete a situações em que ambas as opções 
levarão a caminhos ou consequências difíceis. Na Odisseia, de 
Homero, quando está próximo de retornar a Ítaca, Ulisses se vê 
obrigado a escolher um de dois caminhos igualmente perigosos: 
de um lado enfrentaria o monstro marinho Cila e do outro, o 
redemoinho Caríbdis.
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essa tecnologia, devendo-se evitar a presença de bolhas dentro 
do balão, em decorrência da dispersão das ondas de choque.

Em 2017, o sistema IVL recebeu o CE mark europeu, em 
maio, para o uso em artérias coronárias após a publicação 
do estudo Disrupt CAD I1, apresentado no TCT 2016, seguido 
pela aprovação do Food and Drug Administration (FDA), em 
junho, para o uso em vasos periféricos. Apesar do cenário 
desfavorável para o cruzamento da lesão com calcificação 
grave, Wong et al. demonstraram que foi possível a entrega 
do dispositivo na lesão-alvo, sem pré-dilatação, em todas 
as lesões (n = 26), em que 54% dos pacientes apresentavam 
síndromes coronárias agudas e 71% das lesões tratadas eram 
as culpadas pelo evento2.

O Disrupt CAD II foi um estudo prospectivo, multicêntrico, de 
braço único, que incluiu 120 pacientes coronariopatas com lesões 
calcificadas graves. O dispositivo foi usado com sucesso em todos 
os pacientes: diâmetro de estenose residual pós-IVL, 32+10%; 
ganho luminal agudo, 0,83+0,47 mm; infarto não Q, 5,8%; e 
sem nenhum caso de oclusão aguda, perfuração coronária, 
slow-flow ou no-reflow. Além disso, nos 47 pacientes estudados 
também com tomografia de coerência óptica pós-intervenção, 
foi observada fratura na placa calcificada em 78% das lesões, 
com uma média de 3,4+2,6 fraturas por lesão, medindo 5,5+5,0 
mm de comprimento3. Quanto à avaliação de desfechos clínicos, 
estudos mais robustos estão em andamento, como o Disrupt CAD 
III (NCT03595176) e o Disrupt CAD IV — Japan (NCT04151628), 
os quais avaliarão a ocorrência de eventos cardíacos adversos 
maiores (morte de origem cardíaca, infarto ou revasculariza-
ção do vaso-alvo) em 30 dias do desfecho primário, incluindo, 
respectivamente, 392 pacientes e 72 pacientes.

Mesmo que sem previsão para chegada ao mercado nacional, 
ainda há uma parcela considerável de informação a ser conhecida 
sobre essa nova tecnologia. Entretanto, depois do contato com 
esse dispositivo e de acompanhar diversos casos, fica bastante 
claro que seu futuro é promissor. Particularmente quando se 
observa a curva de aprendizado necessária para proficiência 
comparativamente à de outros dispositivos, além do até então 
reduzido risco de perfuração. 
______________________
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Odisseu em frente a Cila e Caríbdis,  
Henry Fuseli (1741-1825), óleo sobre tela
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A Nova 
Previdência e a 
aposentadoria 
especial 

Entrou em vigor em 13 de novembro de 2019, por meio da 
publicação da Emenda Constitucional no 103/2019, a Nova 
Previdência brasileira. Essa emenda trouxe uma série 
de modificações ao sistema previdenciário brasileiro, 

alterando as regras da Previdência Social para os segurados do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e do Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS) da União. Uma das mudanças mais 
consideráveis foi com relação à aposentadoria especial. 

A aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria 
concedida aos trabalhadores em razão do exercício de atividades 
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física, ou 
seja, é um benefício de natureza previdenciária que se presta 
a reparar financeiramente o trabalhador que tenha sido exposto 
à insalubridade, como agentes químicos, físicos e biológicos, ou 
à periculosidade no exercício de sua profissão. 

Antes da Reforma da Previdência, o requisito para a concessão 
do benefício da aposentadoria especial para o profissional médico 
era a comprovação da exposição a agentes nocivos no exercício da 
profissão por, pelo menos, 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, 
não obrigatoriamente ininterruptos, não existindo o requisito de 
idade mínima do trabalhador para receber tal concessão. 

O salário de benefício era calculado com base na média 
aritmética realizada com 80% (oitenta por cento) das maiores 
contribuições recolhidas pelo segurado de 7/1994 até o mês 
anterior à aposentadoria do profissional, sendo excluídos do 
cálculo os demais 20% (vinte por cento) que representavam as 
menores contribuições, e o valor total do benefício representava 
100% (cem por cento) do salário de benefício. 

Ainda, o profissional médico tinha a opção de converter o 
tempo especial em tempo comum. Isto é, caso não completasse 
o período mínimo de 25 (vinte e cinco) anos no exercício da 
Medicina, em exposição a agentes nocivos para a obtenção do 
benefício da aposentadoria especial, esse tempo de atividade 
especial poderia ser convertido para fins de concessão do bene-
fício de aposentadoria por tempo de contribuição. 

Com as alterações trazidas pela Emenda Constitucional no 
103/2019, a concessão do benefício da aposentadoria especial 
para os profissionais que começaram a trabalhar após a vigência 
da Reforma Previdenciária passou a ter como requisito uma idade 
mínima do trabalhador, somada a um tempo de contribuição 
enquanto exposto a agentes nocivos. 

Dessa forma, os profissionais médicos que ingressaram na 
Previdência Social após a data de 13/11/2019 deverão ter, para 
a concessão do benefício da aposentadoria especial, a idade 

mínima de 60 (sessenta) anos, somada a, pelo menos, 25 (vinte 
e cinco) anos de labor em atividade especial, e o profissional 
médico não poderá mais converter o tempo especial exercido 
a partir da referida data em tempo comum. Isto é, não mais 
existe a possibilidade de transformar o período exercido após 
a data de 13/11/2019 e contabilizado como tempo para a con-
cessão da aposentadoria especial em tempo para a concessão 
da aposentadoria por tempo de contribuição. 

Já para os profissionais que eram filiados ao regime da Previdência 
Social e trabalhavam antes da Reforma da Previdência, mas que não 
tinham reunido o tempo de atividade especial necessário para se 
aposentarem por esse benefício, foi criada a regra de Transição da 
Aposentadoria Especial, aplicada a todos aqueles que já são filiados 
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) — Regime Geral. 

De acordo com a nova regra, somente poderão se aposentar 
pelo benefício da aposentadoria especial os profissionais cuja 
soma de sua idade e de seu tempo de contribuição alcançar uma 
determinada quantidade de pontos. 

Os profissionais expostos a agentes nocivos químicos, físicos 
ou biológicos, como os profissionais médicos, deverão ter, pelo 
menos, 25 (vinte e cinco) anos de efetivo labor com exposição a 
fatores nocivos, bem como alcançar o mínimo de 86 (oitenta e 
seis) pontos, somando-se sua idade e tempo de contribuição, para 
obtenção da concessão do benefício da aposentadoria especial. 

Em ambos os casos, isto é, para os profissionais que come-
çaram a trabalhar após a vigência da Reforma Previdenciária e 
para os profissionais que já trabalhavam antes dela, mas que 
não tinham reunido o tempo de atividade especial necessário 
para se aposentar por esse benefício, o salário do benefício será 
calculado com base na média aritmética simples, realizada com 
100% (cem por cento) das contribuições do segurado de 07/1994 
até o mês anterior à aposentadoria do trabalhador, e o valor 
do benefício representará 60% (sessenta por cento) da média 
salarial, mais 2% (dois por cento) a cada ano que exceder 20 
(vinte) anos de contribuição, de forma geral. 

Desse modo, em linhas gerais, a regra de aposentadoria es-
pecial trazida pela Nova Previdência torna os requisitos para a 
concessão do benefício mais rígidos, passando a exigir a idade 
como requisito para sua concessão e priorizando toda a vida 
contributiva do profissional, privilegiando, assim, os segurados 
com maior tempo de serviço e proibindo a conversão de tempo 
especial em comum, salvo em casos de direito adquirido, de forma 
que deve o profissional da Medicina analisar sua atual situação 
previdenciária para definir as estratégias de sua aposentadoria.
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