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•	 INTELIGÊNCIA	ARTIFICIAL	E	DIAGNÓSTICO	
POR	IMAGEM	–	O	FUTURO	CHEGOU?

•	DESENVOLVENDO	UM	NOVO	PARADIGMA	
NA	CARDIOLOGIA	INTERVENCIONISTA:	
PROGRAMA	EINSTEIN	DE	ANGIOPLASTIA	
CORONÁRIA	ROBÓTICA

•	PROCEDIMENTOS	
CARDIOVASCULARES	HÍBRIDOS

•	TELEATENDIMENTO,	REVOLUÇÃO	
COM	ÉTICA	E	SEGURANÇA

•	O	PAPEL	DAS	STARTUPS

Uso de novas tecnologias

Parte I



UMA DOR FORTE NO PEITO.  

UM DIAGNÓSTICO PRECISO.

UMA INTERVENÇÃO FEITA POR 

 UMA EQUIPE DEDICADA.

E,  HOJE,  UM CORAÇÃO BATENDO 

 PERFEITAMENTE AQUI DENTRO  

PARA APROVEITAR A VIDA LÁ FORA.

 TUDO ISSO NUM SÓ HCor.

No HCor, você encontra diversos procedimentos cardiológicos: prevenção, tratamento, 

reabilitação, cirurgia cardíaca e checkups. Tudo para cuidar de você por completo.  

Entre as nossas especialidades, além da Cardiologia, estão a Oncologia, Ortopedia, 

Neurologia, Medicina Diagnóstica e, acima de tudo, o cuidar bem. 

Oferecemos aos nossos pacientes modernas tecnologias e carinho de sobra.
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EDITORIAL

Prezados Sócios,

Nesta edição da Revista da SOCESP, apresentamos uma série de artigos que abordam 
o uso de novas tecnologias na Medicina, e em especial, na Cardiologia. O que esperar do 
futuro? Acredito que ele já chegou, e se não estivermos atentos a isso, estaremos vivendo 
um descompasso. Na era da Medicina de Precisão, o auxilio de recursos das ciências 
da computação para análises mais refinadas de um número cada vez maior de dados, 
tem grande potencial de aplicação na prática e na pesquisa. O primeiro artigo aborda a 
Inteligência Artificial e o Diagnóstico por imagem, apresentando uma visão equilibrada 
dos conceitos atuais e futuro da imagenologia cardíaca. A seguir, está apresentado o 
desenvolvimento de um programa de Angioplastia Coronária Robótica de um centro de 
referência em Cardiologia no nosso meio. O artigo discorre sobre importantes momentos do 
desenvolvimento de sistemas robóticos, desde 1985, que visam remover o intervencionista da 
sala de procedimento, e com isso minimizar potenciais danos relacionados à exposição de 
radiação e outras morbidades, e também aumentar a segurança dos pacientes. A evolução 
de equipamentos permite agora o procedimento de intervenção coronária percutânea 
assistida por robótica. Os  Procedimentos Cardiovasculares Híbridos são também destaque 
nessa edição. A técnica permite que cirurgiões e cardiologistas intervencionistas possam 
associar suas expertises para tratar, da melhor forma possível, os pacientes com doenças 
cada vez mais complexas e avançadas, com melhores resultados, reduzindo a morbidade 
e mortalidade perioperatória e permitindo recuperação mais rápida. Exemplos de uso da 
técnica em doenças da aorta ilustram os potenciais benefícios do procedimento. Um tema 
que gera intensa polêmica é o Teleatendimento. Limites éticos e segurança do paciente 
são pontos ainda não completamente respondidos, mesmo pelas entidades de classe. 
Como conduzir uma relação médico paciente durante esse atendimento? A medicina 
exercida à distância poderia estar de acordo com os preceitos da Bioética? Vamos ter 
ainda muita discussão sobre isso pela frente. Por fim, para os mais jovens e para os que 
ainda desejam empreender, o artigo sobre o papel das startups é muito importante, O 
artigo descreve características das startups desde a sua criação até os dias atuais, bem 
como suas aplicações na área do ensino e na prática da medicina cardiovascular. 

Espero que tenham uma ótima leitura.

Me despeço de todos, dessejando ótimas festas de fim de ano. 

Fernanda Marciano Consolim-Colombo
Editora Chefe
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM – O FUTURO CHEGOU?

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIAGNOSTIC IMAGING — HAS THE FUTURE COME?

RESUMO
Na nova era da Medicina de Precisão, a inteligência artificial (IA) - um conjunto de 

sistemas e programas que permitem às máquinas serem capazes de executar tarefas 
que habitual mente exigiriam a participação humana - emerge como ferramenta capaz 
de criar novas maneiras de analisar as imagens médicas além dos parâmetros morfoló-
gicos convencionais. Embora ainda não estejam completamente disponíveis para o uso 
clínico, essa nova abordagem tem grande potencial de aplicação na prática clínica e de 
pesquisa médica. A discussão dos conceitos básicos, potenciais aplicações e limitações 
das novas técnicas de IA no diagnóstico por imagem é importante para a interpretação 
adequada do potencial efeito que essa tecnologia teria na medicina, contrapondo-se à 
excessiva ansiedade despertada por abordagens superficiais e apressadas. Este artigo 
tem por objetivo apresentar uma visão equilibrada e atual sobre o tema, com especial 
foco no presente e no futuro da imagenologia cardíaca.

Descritores: Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Aprendizado Profundo, 
Informática Médica, Medicina de Precisão. 

ABSTRACT
In the new era of Precision Medicine, artificial intelligence (AI) - a set of systems and pro-

grams that enable machines to be able to perform cognitive tasks that would usually require 
human participation emerges as a tool that can create new ways of analyzing images beyond 
the conventional morphological parameters. Although not yet ready for clinical use, these tools 
have a potential effect on clinical and research practice. The discussion of the basic concepts, 
potential applications and limitations of new AI techniques in imaging diagnosis is important for 
a balanced interpretation of their results, as opposed to the excessive anxiety recently observed 
among professionals dealing with the subject. In this brief article, we aim to take a balanced 
and attentive look on this subject, with special focus on the horizon of modern cardiac imaging.

Keyworkds: Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Medical informatics, 
Precision Medicine.
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INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento tecnológico das últimas décadas 

tem exercido impacto também na prática médica e, conse-
quentemente, gerado grandes expectativas em relação às 
mudanças potenciais que muitas das novas técnicas possam 
ter no processo de diagnóstico e manejo dos pacientes. Na 
nova era da Medicina de precisão – um emergente modelo 
de abordagem médica que foca na variabilidade individual 
do código genético, interação do paciente com o ambiente e 
seu estilo de vida,1  a inteligência artificial (IA) emerge como 
uma promissora estratégia para aumentar a eficácia dos 
tratamentos, a partir da análise de complexos bancos de 
dados que procuram conter a maior quantidade possível de 
dados de grandes grupos populacionais (big data). 

Das diferentes especialidades médicas, o diagnóstico 
por imagem parece ser uma das que mais pode passar por 

modificações decorrentes das novas tecnologias. Alguns au-
tores advogam o fato de que as novas ferramentas permitirão 
reconhecer padrões de imagem complexos, não passíveis de 
identificação pela análise visual convencional, combinando 
também dados anatômicos e funcionais. Dessa forma, o diag-
nóstico pode ser feito de modo mais precoce e preciso e dados 
semelhantes podem tornar melhor a avaliação da resposta indi-
vidual ao tratamento empregado, bem como melhorar a seleção 
de pacientes para modalidades específicas de intervenção.2 

A despeito dos potenciais benefícios que a IA pode trazer 
para a prática médica, ela também gera ansiedade decorrente, 
em grande parte, de abordagens que antecipam de modo 
muito negativo, o efeito que esta nova tecnologia teria no 
mercado de trabalho.3 Neste artigo procuramos trazer uma 
discussão objetiva do papel atual e das potenciais aplicações 
da IA na prática do diagnóstico por imagem cardíaca. 
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CONCEITOS BASICOS
Entende-se IA como um ramo da ciência da computa-

ção que usa ferramentas e programas que permitem que 
máquinas executem tarefas cognitivas que normalmente 
exigiriam inteligência humana.4 Nesse processo, denomina-se 
aprendizado de máquina - machine learning (ML) - a técnica 
que permite a computadores aprender automaticamente a 
partir da análise sofisticada de grandes volumes de dados, 
sem necessitarem de programas específicos para este fim.2 
Tal processo de aprendizagem pode ser feito de forma su-
pervisionada, quando anotações feitas por humanos são 
combinadas com os resultados obtidos com o algoritmo, ou 
não supervisionada, quando os dados de treinamento não 
são influenciadas pelos registros feitos por seres humanos.5 

Os algoritmos de ML podem ser interconectados de modo 
hierárquico, formando redes neurais complexas em uma classe 
de algoritmos denominada aprendizagem profunda - deep 
learning (DL). (Figura 1) Essas redes neurais podem conter de 
milhares a milhões de nós (ou neurônios) conectados, organiza-
dos em camadas, geralmente classificados em nós de entrada, 
ocultos ou de saída. Cada nó recebe informações de distintos 
padrões de outros nós, aprimorando a análise dos dados, com 
o objetivo de maximizar o número de respostas corretas para 
diferentes testes, configurando aleatoriamente a ponderação e 
as entradas em cada elemento do sistema. Diferentes combina-
ções são testadas milhares ou milhões de vezes e o algoritmo 
inicial ajusta-se, de modo a melhorar a performance do modelo 
e aprimorar as soluções para cada problema – ou questão clínica 
- proposta. Como regra geral, quanto mais camadas tem a rede 
(ou mais profunda ela é) e quanto mais rodadas de treinamento 
e teste são realizadas, melhor é o resultado obtido.4,5

APLICAÇÕES CLÍNICAS: PRESENTE 
E FUTURO

Ferramentas de IA podem ser úteis na medida em que 
contemplem necessidades não atendidas no fluxo de trabalho 
atual ou aperfeiçoem soluções existentes.5 Nesse contexto, 
tais aplicações são especialmente úteis por sua capacidade 
de complementar ou adicionar informações relevantes no 
processo de decisão clínica, e poderiam, de modo rápido e 
efetivo, separar exames normais e não normais (Figura 2).5 
Em um cenário de triagem, a IA pode ser útil na identificação 
rápida e eficaz de achados associados a doenças específicas, 

como por exemplo, no screening de câncer de pulmão a partir 
da detecção de nódulos pulmonares.5 Em outro cenário, ferra-
mentas de IA podem ser aplicadas em subgrupos de pacientes 
selecionados pelo radiologista que, de alguma forma, necessitem 
de avaliações complementares, como, por exemplo, na análise 
de critérios de vulnerabilidade de placas ateroscleróticas.

Atualmente, existem basicamente quatro áreas principais 
onde a IA vem sendo implementada na assistência médica: 
detecção assistida por computador, diagnóstico assistido por 
computador, ferramentas de análise quantitativa e suporte 
à decisão clínica; todas com potencial de mudar drastica-
mente a corrente prática radiológica. A detecção assistida 
por computador foi a primeira das aplicações clínicas de IA 
básica em radiologia4 e foi seguida por uma explosão de 
estudos centrados na interpretação de diversos achados. 
Estudos iniciais focados em oncologia obtiveram excelentes 
resultados com a segmentação e classificação de diferentes 
lesões e, mais recentemente, incluíram a predição de fatores 
prognósticos e de resposta terapêutica.6

Na área mais específica da imagem cardíaca, as primeiras 
aplicações das ferramentas de IA basearam-se na mensuração 
quantitativa automatizada de parâmetros anatômicos (como 
estenoses e dilatações vasculares) e funcionais (como fração 
de ejeção ventricular), anteriormente realizados manualmente 
e muitas vezes considerados trabalhosos, lentos e tediosos.3 
Aplicações mais recentes e em célere desenvolvimento incluem 
a predição de isquemia miocárdica a partir da análise automa-
tizada da Reserva de Fluxo Fracionado (FFR) coronariano por 
Tomografia Computadorizada (TC),7 a identificação de placas 
vulneráveis por angio-TC8 e o desenvolvimento de algoritmos 
de reconstrução automática e análise da qualidade de imagens 
com DL.9 O uso potencial das ferramentas de IA estende-se 
também à ecocardiografia e incluem a avaliação funcional 
automatizada das câmaras cardíacas (incluindo fração de 
ejeção e strain longitudinal), a quantificação de anomalias de 
contratilidade segmentar e o reconhecimento das estruturas 
do coração com as técnicas de DL.10 No Brasil, estudos pio-
neiros com IA em imagem cardíaca contemplaram desde a 
identificação de marcadores prognósticos em cardiomiopatias 
com técnicas de ML11 até a avaliação funcional ventricular 
automatizada com ferramentas de DL.12

Outras aplicações das ferramentas de IA na busca de 
novas maneiras de analisar as imagens, além dos parâmetros 
morfológicos convencionais, são:

Inteligência artificial (IA)
Qualquer técnica ou sistema que permita os computadores 

imitarem o comportamento humano
(sentir, raciocinar, agir e adaptar)

Machine learning (ML)
Técnica usada para dar à inteligência 

artificial a capacidade de aprender

Deep learning (ML)
Classe de algoritmos 
de machine learning 

caracterizada pelo uso de 
redes neurais complexas

Figura 1. Conceitos básicos de inteligência artificial (IA), machine learning 
(ML) e deep learning (DL).

Figura 2. Inteligência artificial (IA) no fluxo de trabalho em diagnóstico 
por imagem.
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Radiomics (ou radiômica, em português) corresponde à 
extração e análise das distintas características quantitativas 
aferidas por uma das modalidades convencionais de imagem 
(tomografia computadorizada, ressonância magnética ou PE-
T-TC, por exemplo) e sua correlação com vários parâmetros 
potencialmente associados, incluindo desfechos clínicos, dados 
anatomopatológicos e de resposta terapêutica.13 Em termos bá-
sicos, radiomics se fundamenta na análise textural das imagens, 
avaliando a heterogeneidade de uma área de interesse e a distri-
buição de pixels ou níveis de cinza de cada voxel,14 quantificando 
diferentes variáveis de difícil caracterização pela análise visual 
convencional.13 Para tal fim, uma área de interesse é inicialmente 
selecionada e segmentada (manualmente, automaticamente ou 
semiautomaticamente) dentro da imagem, de onde um programa 
de computador extrai inúmeros dados quantitativos os quais 
serão processados a partir de modelos estatísticos preditivos e 
prognósticos. Essa miríade de  dados é então analisada a partir 
de uma questão clínica específica, como por exemplo a histologia 
de um tumor,15 a distinção entre tecidos benignos e malignos,16 
a composição de placas ateroscleróticas,8 ou a avaliação de 
resposta terapêutica.17-19 As informações quantitativas deriva-
das das imagem são denominadas features, que podem ser 
avaliados e agrupados de maneiras diferentes, incluindo desde 
caracteres morfológicos (como forma, localização das lesões, 
vascularização e presença de necrose) até dados matemáticos 
mais complexos como construção de histogramas (represen-
tação gráfica em colunas ou em barras de uma determinada 
distribuição de frequências) e avaliação quantitativa de novos 
conceitos como aleatoriedade e entropia.13 Inteligência artificial e 
machine learning são ferramentas centrais na avaliação desses 
features e no potencial uso clínico que estas informações terão. 

O conceito de radiogenomics emergiu como uma tentativa 
de explorar a correlação entre características de imagem e a 
expressão gênica dessas amostras, cuja análise direta é ainda 
limitada por custos elevados e por disponibilidade limitada, a 
partir de características qualitativas e/ou quantitativas das ima-
gens obtidas.20,21 Para tal fim, características de imagem qualita-
tivas e/ou quantitativas são extraídas (features por radiomics) e 
correlacionadas com os perfis genéticos do tecido analisado.20 
O desenvolvimento de ferramentas de perfil radiogenômico de 
alta qualidade e reprodutibilidade tem um grande potencial 
para incrementar o papel dos biomarcadores de imagem, 
particularmente em oncologia. Como exemplo prático, alguns 
estudos publicados recentemente têm sugerido correlações 
relevantes entre determinados features extraídos por radiomics 
com a existência de mutações no câncer colorretal,22 pulmonar23 
e de mama,24 muitas vezes com importante valor prognóstico. 
Mais especificamente no câncer de pulmão, alguns estudos 
com radiogenomics mostraram bons resultados na predição 
da resposta tumoral à radioterapia25 e a alguns quimioterápicos 
específicos.18 Estes resultados ainda necessitam de valição 
clínica antes de serem inplementados rotineiramente.

É importante salientar aqui que radiomics e radiogeno-
mics não são sinônimos ou termos intercambiáveis e que, 
no contexto diagnóstico, radiogenomics apenas propõe 
correlações entre características radiológicas e a expressão 
molecular dos tumores, não necessariamente causais, e não 
deve substituir a análise genômica tecidual pelos métodos 
convencionais.23 No entanto, como análise adicional, radioge-
nomics pode complementar os achados histopatológicos em 

um futuro próximo, minimizando erros relacionados à amos-
tragem ou à variabilidade interobservador desses achados.23

Estudos recentes têm proposto o uso de ferramentas de 
IA na escolha de protocolos de aquisição personalizados, com 
otimização da dose e estimativa da suscetibilidade individual 
dos pacientes para minimizar os riscos relacionados à radiação 
empregada.4 Depois da aquisição, algoritmos de DL têm sido 
usados na reconstrução de imagens para reduzir os artefatos de 
degradação de imagens e melhorar a qualidade das mesmas.26 
Recentemente, estudos utilizando ML propuseram a incorpo-
ração de ferramentas de IA no fluxo de trabalho priorizando 
exames com achados críticos e integrando automaticamente 
estes resultados aos prontuários dos pacientes.27

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Apesar dos resultados encorajadores das evidências 

disponíveis, muitos aperfeiçoamentos ainda são necessários 
antes de se propor as implementações das ferramentas de 
IA na rotina clínica. A metodologia de muitos dos recentes 
estudos difere significativamente, sendo que alguns deles 
usaram correções matemáticas que podem resultar em resul-
tados excessivamente otimistas, muitas vezes sem validação 
externa.3 Outras limitações incluem as frequentes variações de 
protocolos de aquisição (o que pode reduzir a robustez dos 
dados), bem como a diversidade das metodologias utilizadas 
para extração de features e na interpretação dos modelos 
estatísticos em diferentes estudos.3,28 Consequentemente, 
mais estudos são necessários para validar o potencial dessas 
técnicas, preferencialmente com amostras maiores, utilizan-
do big data e com metodologia e validação consistentes.3 
Os desafios futuros incluem ainda a proposição de um pro-
tocolo padrão de aquisição das imagens e de processos de 
segmentação reprodutíveis3,23 que permitam a colaboração 
interinstitucional e a construção de grandes bases de dados.

Mais recentemente, muito tem se discutido sobre os 
mecanismos regulatórios e questões de responsabilidade 
médico-legal envolvendo IA na assistência médica. As prin-
cipais sociedades médicas do mundo têm considerado que 
qualquer software de IA deva estar sujeito à mesma forma 
e padrão de regulação que qualquer produto ou dispositi-
vo médico,4 conforme previsto por entidades como o FDA 
(Food and Drug Administration) e a Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). As responsabilidades médico-legais são 
ainda mais complexas e envolvem questões polêmicas ainda 
em aberto, especialmente quando relacionadas a diagnósticos 
equivocados. É preciso lembrar que sistemas de IA são cons-
truções matemáticas e, dessa forma, podem eventualmente 
conter erros ou mesmo serem usadas de maneira abusiva.4 
Como parte humana desse processo, é nosso desafio discutir 
e, se possível, antecipar desvios da nossa primordial finalida-
de: a melhor assistência possível para os nossos pacientes, 
propondo ações protetoras para eventuais problemas futuros.29

CONCLUSÃO
Na nova era da medicina de precisão, diferentes abor-

dagens diagnósticas utilizando IA podem, em um futuro 
próximo, mudar dramaticamente a nossa prática clínica e 
de pesquisa. Embora ainda não  estejam prontas para o uso 
clínico, devemos estar conscientes dos conceitos básicos, 
potenciais aplicações e limitações dessas novas técnicas 
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para analisarmos de modo crítico os seus resultados.  
Não devemos entender a IA como um ameaça ou uma 

estratégia de substituição do nosso trabalho, mas sim como 
uma oportunidade de incrementarmos a eficiência e preci-
são do nosso papel em uma assistência personalizada aos 
nossos pacientes, com otimização dos fluxos de trabalho e 
integração de dados diagnósticos, preditivos e prognósticos. 
Nesse processo, o debate das muitas questões relacionadas 
a esses temas deve ser extensivamente estimulado em novas 
publicações científicas, encontros médicos multidisciplinares 
e, sobretudo, na formação acadêmica de novos profissionais. 

Por fim, acreditamos que todo o conhecimento clínico e fi-
siopatológico adquirido ao longo da nossa formação e carreira 

continuará vital para o uso e a interpretação balanceada da 
miríade de novos dados gerados por essas ferramentas.30 
Recentemente, o célebre escritor peruano Mario Vargas 
Llosa, prêmio Nobel de literatura em 2010, afirmou que nada 
nos defende tanto contra a automatização da vida quanto a 
cultura e o espírito crítico.31 Tais capacidades intrinsecamente 
humanas as máquinas dificilmente possuirão. 

CONFLITOS DE INTERESSE
Os autores declaram não possuir conflitos de interesse 

na realização deste trabalho.
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DESENVOLVENDO UM NOVO PARADIGMA NA 
CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA: PROGRAMA 

EINSTEIN DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA ROBÓTICA

DEVELOPING A NEW PARADIGM IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY: 
EINSTEIN ROBOTIC CORONARY ANGIOPLASTY PROGRAM

RESUMO
Cardiologistas intervencionistas são expostos a riscos ocupacionais, que incluem 

a ocorrência de catarata, malignidades e lesões ortopédicas. A intervenção coronária 
percutânea (ICP) assistida por robô pode reduzir esses riscos ocupacionais, além de 
oferecer grande precisão e controle fino da manipulação de dispositivos médicos, podendo 
conferir benefícios ao paciente. O objetivo desta revisão é descrever as vantagens e as 
limitações da ICP assistida por robótica, os dados clínicos mais recentes e as futuras 
aplicações da tecnologia robótica.

Descritores: Riscos Ocupacionais; Intervenção Coronária Percutânea; Tecnologia, Robótica

ABSTRACT
Interventional cardiologists are exposed to occupational hazards, including cataract, 

malignancies and orthopedic injuries. Robot-assisted percutaneous coronary intervention 
(PCI) can reduce these occupational hazards and offer great precision and fine-grained 
control over the handling of medical devices, potentially benefitting the patients. The aim 
of this review is to describe the advantages and limitations of robot-assisted PCI, the latest 
clinical data and future applications of robotic technology.
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INTRODUÇÃO
Desde o advento da intervenção coronária percutânea 

(ICP) com a primeira angioplastia com balão realizada por 
Gruntzig e cols.,1 houve uma infinidade de avanços neste 
campo. Desde o desenvolvimento de cateteres dedicados, 
surgimento dos stents farmacológicos, melhorias na farma-
coterapia periprocedimento, dispositivos de aterectomia até 
o aprimoramento de fios-guia e métodos de imagem intra-
coronária. Estes avanços levaram a adoção da ICP como o 
método de revascularização arterial coronária mais utilizado 
em todo o mundo. Apesar de décadas de evolução, no en-
tanto, alguns componentes fundamentais do procedimento 
de ICP permanecem praticamente inalterados.

Para a realização da intervenção, é mandatória a presença 
física de um ou mais operadores ao pé da mesa, expostos a 
significativa dose de radiação durante a execução manual do 
procedimento. O uso de aventais de liga metálicas, proteção 
ocular, vestuário para a cabeça e para a região pélvica se faz 
obrigatório. Entretanto, tais equipamentos permitem apenas 
proteção parcial contra a exposição a radiação. Além dis-
so, seu uso implica na necessidade de se adicionar vários 

quilogramas à vestimenta. Nesse contexto, evidências cres-
cente descortinam os riscos ocupacionais dos cardiologistas 
intervencionistas, relacionados não somente à exposição 
à radiação (p.e. risco de catarata, de malignidades) como 
também a lesões ortopédicas.2-4

Desde 1985, sistemas robóticos vêm sendo desenvolvidos 
para remover o intervencionista da sala de procedimento. 
O presente artigo de revisão descreve os benefícios e as 
limitações da ICP assistida por robótica, os dados clínicos 
mais recentes e as futuras aplicações à medida que a tec-
nologia robótica se desenvolve.

DESENVOLVIMENTO INICIAL DA 
INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA 
ASSISTIDA POR ROBÓTICA (R-ICP)

A robótica está disponível na medicina cardiovascu-
lar desde o início dos anos 2000. Desde a sua introdução 
houve um tremendo impacto na melhoria do atendimento 
ao paciente. A robótica é utilizada para auxiliar na cirurgia, 
em procedimentos que incluem fechamento minimamente 
invasivo dos defeitos do septo atrial, reparo da válvula mitral, 
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enxertos de revascularização do miocárdio e, mais recente-
mente, em procedimentos de eletrofisiologia.5-8 

Inicialmente a R-ICP utilizou um sistema de navegação re-
mota chamado RNS (NaviCath, Haifa, Israel), que se constituía 
em um drive motorizado montado em uma mesa conectado 
a um módulo do operador controlado por joystick. Neste 
primeiro equipamento, havia um motor e navegadores para 
encaixe de fios e dispositivos descartáveis. A unidade de 
controle do operador, localizada longe da mesa de proce-
dimento, compreendia um console de controle computado-
rizado com tela sensível ao toque e um joystick. O sistema 
controlava o fio para movimentos axiais (avanço / retração) e 
rotacionais. Também controlava um dispositivo (balão/stent) 
para movimentos ao longo do eixo axial. Neste sistema de 
R-ICP, o intervencionista não tinha qualquer controle sobre o 
cateter. Também não era possível utilização de mais de um fio 
guia, não permitindo o tratamento de lesões com maior grau 
de complexidade como lesões em bifurcações coronárias.9 

Posteriormente, foi desenvolvido o sistema robótico CorPath 
(Corindus Vascular Robotics, Waltham, MA, EUA) para R-ICP. 
Este sistema incorporou diversos refinamentos técnicos e já foi 
testado em diferentes cenários clínicos. Nesta R-ICP o médico 
consegue manipular até dois fios guias, com controle milimétrico 
de avanço/retração bem como os movimentos de rotação. 
A mesma precisão é também observada nos movimentos de 
dispositivos (balão/stent) ao longo do eixo axial. Este sistema 
permitia também uma pequena manipulação do cateter-guia. 

O Sistema robótico CorPath GRX, aprovado pelo FDA 
para uso rotineiro nos Estados Unidos da América em 2016, 
permite ao operador manipular o cateter-guia, corda-guia 
0,014” e um balão ou stent, independentemente. Cateter-guia 
e corda-guia podem ser avançados ou retraídos ativamente, 
bem como podem-se executar rotações no sentido horário 
e anti-horário, todos com possibilidade de movimentos si-
multâneos. Os dois componentes principais são um braço 
robótico montado na lateral da mesa de cateterismo e uma 
mesa de controle intervencionista com proteção blindada 
contra radiação. (Figura 1) O braço robótico contém uma 
plataforma de acionamento que abriga um cassete estéril 
de uso único. O cassete é conectado ao cateter guia após a 
cateterização seletiva da artéria coronária. Quando ligado, o 
cassete permite a conexão, através de ranhuras, de até dois 
fios-guia de 0,014” e um balão ou cateter stent coronários. 
(Figura 1) O braço é eletronicamente conectado via cabo à 
cabine de comando intervencionista, atrás do qual o operador 
se senta e controla 3 joysticks: 1 para girar, avançar e retrair 
o cateter-guia; 1 para avançar e retrair os dispositivos tera-
pêuticos e 1 para girar, avançar e retrair o fio-guia. (Figura 2)

O PROCEDIMENTO DE INTERVENÇÃO 
CORONÁRIA PERCUTÂNEA ASSISTIDA POR 
ROBÓTICA (R-ICP)

Nas intervenções robóticas, a obtenção do acesso arterial e 
colocação de introdutor valvulado deve ser realizada de maneira 
manual usual. Isso pode ser realizado pelo operador primário 
ou por um operador secundário treinado. O acesso pode ser 
tanto radial quanto femoral, à direita ou à esquerda. Estas 
vias de acesso já foram comparadas e não foram observadas 
diferenças em relação aos resultados do procedimento.10 

Figura 1. Sistema robótico CorPath. O CorPath GRX (mostrado) 
apresenta 2 componentes principais: (A) um braço robótico montado 
no trilho lateral da mesa de cateterismo e (B) um cockpit intervencionista 
blindado contra radiação com console de controle. O braço robótico 
contém uma plataforma de acionamento que abriga um cassete estéril 
(C) de uso único.

Figura 2. Controles do sistema robótico CorPath GRX. Joysticks que 
controlam o dispositivos terapeuticos (balão/stents), fio guia de 0,014 
polegadas e cateter-guia. Estes podem ser empurrados para cima para 
avançar e puxados para baixo para retrair respectivos dispositivos. Os 
joysticks do fio-guia e do cateter-guia podem ser girados no sentido 
horário ou anti-horário para fornecer controle de torque do dispositivo. 
Além disso uma tela sensível ao toque permite avanços/recuos e giros 
com precisão milimétrica e a cada grau de angulação. 

A

B

C
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Um cateter guia é então usado para canular seletivamente 
a artéria coronária de interesse, de maneira manual habitual. 
O cateter guia é então conectado a uma válvula hemostática 
e então conectado ao cassete do sistema CorPath GRX. Este 
permite o controle do cateter pelo operador robótico. O fio 
guia de 0,014” e os dispositivos terapêuticos (balão/stent) são 
colocados no cateter guia normalmente e depois carregados 
independentemente ao cassete, permitindo o controle de 
cada componente individualmente pelo operador robótico. 

Um procedimento R-ICP utiliza os mesmos materiais inter-
vencionistas utilizados em procedimentos manuais (cateteres, 
balões, cordas-guia, stents). Após o fio-guia e o dispositivo 
terapêutico (balão/stent) serem carregados no cateter guia e 
conectados ao cassete robótico, o operador principal pode 
deixar a mesa e se sentar na cabine de controle CorPath 
GRX. O fio-guia é então avançado através do cateter guia e 
na artéria coronária, empurrando o joystick de controle do 
fio guia. Caso o fio precise de retração, isso pode ser feito 
puxando o joystick para baixo. O fio também pode ser dire-
cionado durante o avanço e a retração, girando o joystick na 
direção correspondente. Dessa maneira, o fio é navegado com 
segurança pela anatomia coronária, através da lesão alvo e 
posicionado distalmente dentro do vaso. Uma tela sensível 
ao toque permite o avançar do fio milímetro a milímetro como 
também uma rotação grau a grau. Diante de dificuldade de 
avanço do fio guia, o sistema robótico CorPath GRX possui 
uma ferramenta (também aprovada pelo FDA) chamada de 
Rotate on Retract. Este software permite que uma rotação 
automática do fio seja realizada pela plataforma robótica 
durante a retração do fio. O software usa inteligência artificial 
nesta rotação, agindo independentemente do operador para 
facilitar a passagem do fio durante o avanço subsequente. 
O operador, no entanto, mantém controle do procedimento 
e ainda é capaz de girar o fio-guia conforme necessário, 
usando o joystick da cabine de controle.

Os dispositivos terapêuticos (balão/stent) também podem 
ser avançados/retraídos, de forma análoga, com a manipu-
lação do joystick. A tela sensível ao toque também permite 
posicionamento milimétrico destes dispositivos. Depois do 
balão posicionado sobre a lesão alvo de interesse, um assis-
tente de mesa pode inflar manualmente. A remoção do balão 
é realizada pressionando o joystick para baixo, com remoção 
rápida sendo realizada pressionando simultaneamente o 
botão turbo. Durante todo o procedimento o operador con-
segue avaliar pressão invasiva e eletrocardiograma de forma 
habitual, em uma tela posicionada na cabine de controle do 

robô. Os outros dispositivos utilizados para guiar ou auxiliar 
a R-ICP possuem compatibilidade variável; com o sistema 
CorPath GRX. A tabela 1 demonstra a compatibilidade destes 
dispositivos com o sistema robótico. 

MENSURAÇÃO ROBÓTICA DO 
COMPRIMENTO DA LESÃO

O software do sistema CorPath GRX permite medir com pre-
cisão o comprimento da lesão através do robô. Isso é realizado 
avançando o marcador distal do balão para a borda distal da 
lesão. O contador de posição do balão na tela sensível ao toque 
da cabine é então zerado. Com retração do balão até a borda 
proximal da lesão, o contador do balão informará a distância 
percorrida pelo balão como uma estimativa do comprimento 
da lesão. Esta técnica pressupõe uma capacidade de resposta 
de movimento do sistema de 1:1. A mesma técnica pode ser 
realizada usando o fio-guia de angioplastia. 

A plataforma robótica foi estudada em várias séries pros-
pectivas e ensaios clínicos. A primeira série de R-ICP em 
humanos foi publicada em 2011, demonstrando a segurança 
do sistema CorPath 200.11 A seguir, a segurança e eficácia 
do sistema CorPath 200 para R-ICP foi avaliada no estudo 
PRECISE (Percutaneous Robotically-Enhanced Coronary Inter-
vention).12 Neste estudo multicêntrico, prospectivo de braço 
único, 164 indivíduos foram submetidos à R-ICP em lesões 
coronárias de baixa complexidade (87,2% foram lesões tipo A). 
Sucesso clínico foi definido como a conclusão da interven-
ção planejada com menos de 30% de estenose residual e 
a ausência de um evento cardíaco adverso importante. O 
sucesso técnico foi definido como uma retração e avanço 
intracoronário bem-sucedido dos dispositivos R-ICP pelo 
sistema robótico sem conversão para uma abordagem ma-
nual. No PRECISE, a taxa de sucesso clínico foi 97,6% e a 
taxa de sucesso técnico foi de 98,8%, demonstrando que, 
principalmente nas lesões simples, a R-ICP era um meio 
seguro e eficaz de intervenção.

Subsequentemente, o estudo CORAPCI (Complex Robo-
tically Assisted Percutaneous Coronary Intervention)13 regis-
trou todos os pacientes submetidos à ICP, seja com o robô 
(plataforma CorPath 200) ou de maneira manual habitual, 
durante um período de 18 meses. Um total de 103 indivíduos 
foram submetidos a 108 procedimentos R-ICP e comparados 
com 210 indivíduos submetidos a 226 intervenções manuais. 
Usando a definição anterior, o sucesso clínico imediato foi de 
99,1%, com R-PCI e PCI manual. Sucesso técnico foi definido 

Tabela 1. Compatibilidade do Sistema Robótico CorPath GRX com dispositivos intervencionistas comumente usados.

Dispositivos Totalmente Compatíveis Dispositivos Parcialmente Compatíveis* Dispositivos Incompatíveis**

Fio guia coronário 0,014’’
Ultrassom intravascular não rotacional, 
como Eagle Eye (Vulcano, San Diego,
CA, EUA)

Qualquer cateter over-the-wire, como 
microcateter de oclusão total crônica ou 
de aterectomia rotacional

Balão de angioplastia ou stents Cateter de aterectomia a laser
Ultrassom intravascular rotacional como 
o Opticross ou Revolution (Vulcano,
San Diego, CA, EUA)

Um fio guia 0,014’’ secundário para 
tratamento de ramo lateral em lesões de 
bifurcação

Extensores de cateter de guia Cateter para retirada de dispositivos de 
proteção embólica distal

Fios de filtro de proteção embólica distal
*Podem ser utilizados com precaução. **Podem ser utilizados durante um procedimento de intervenção coronária robótica mas necessitam ser operados manualmente (pode ser 
realizado pelo operador secundário).
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como conclusão do procedimento roboticamente ou com 
assistência manual parcial, livre da ocorrência de eventos 
cardíacos adversos maiores. Isso foi alcançado em 91,5% 
da coorte R-ICP, que compreendia lesões principalmente 
complexas (78,3% lesões tipo B2 / C). Além disso, 92,6% dos 
casos foram concluídos inteiramente por robótica ou com 
assistência manual parcial. Aos 12 meses, a ocorrência de 
óbito por todas as causas, acidente vascular cerebral, infarto 
do miocárdio ou revascularização do vaso alvo entre o grupo 
de R-ICP e os da coorte manual foram semelhantes (R-ICP 
7,8% vs. Manual 8,1%, P = 0,92).14

Um estudo recente foi o primeiro a usar o sistema robótico 
de nova geração CorPath GRX.10 Ficaram demonstradas a 
segurança e a eficácia em humanos da nova plataforma em 
lesões coronárias complexas (77,3% tipo B2 / C). A taxa de 
sucesso clínico (97,5%) foi semelhante ao sistema de primeira 
geração. No entanto, nesses casos, 90% foram concluídos 
totalmente por robótica, o que demonstrou uma melhoria em 
relação ao sistema de primeira geração, graças a expansão 
dos recursos do sistema CorPath GRX.11

Dados adicionais decorrentes desses estudos demons-
traram uma redução significativa na exposição à radiação do 
operador com o sistema robótico quando comparado com 
a ICP manual. No estudo PRECISE, houve uma redução de 
95,2% na exposição à radiação ao operador graças ao sistema 
robótico.12 O estudo CORA-PCI constatou que, mesmo em 
lesões complexas, o tempo total de fluoroscopia e as doses 
da radiação para o paciente não foram mais elevadas se o 
médico realizou a R-ICP ou utilizou a intervenção manual.13 
O tempo total do procedimento, no entanto foi maior na 
coorte de pacientes com R-ICP. No entanto o tempo mais 
prolongado ocorreu exclusivamente em lesões mais simples, 
enquanto que lesões de complexidade moderada/elevada 
tiveram mesmo tempo de duração entre R-ICP e ICP manual.13 

O volume de utilização de contraste também foi o mesmo 
nos dois grupos. 

O Hospital Israelita Albert Einstein foi o primeiro centro 
do hemisfério sul a realizar um procedimento de R-ICP. Este 
Centro coordena o estudo Robotic-Assisted Percutaneous 
Coronary Intervention - A Safety and Effectiveness Study Applied 
to the Brazilian Public Health System (ClinicalTrials.gov Identi-
fier: NCT03927560). No momento da confecção do presente 
manuscrito 28 pacientes haviam sido tratados por R-ICP no 
Brasil no Hospital Israelita Albert Einstein. 

RISCOS OCUPACIONAIS DA ICP 
TRADICIONAL E BENEFÍCIOS DA 
ICP ASSISTIDA POR ROBÓTICA

Os cardiologistas intervencionistas acumulam conside-
rável radiação ionizante ao longo da vida (de 50 a 200 mSv). 
Esta dose é equivalente a 2.500 a 10.000 radiografias de 
tórax.2,15,16 Embora alguns efeitos da radiação sejam cumula-
tivos e ocorram apenas quando um certo limiar de exposição 
é ultrapassado, outros efeitos podem ocorrer com qualquer 
nível de exposição à radiação. Portanto, não existe realmente 
um nível “seguro” de exposição à radiação. Diversos estudos 
demonstraram aumento do risco de ocorrência de catarata 
entre cardiologistas intervencionistas.3,17,18 Um estudo que 
examinou 54 cardiologistas intervencionistas presentes em 

um congresso, demonstrou opacidades detectáveis no cris-
talino em 50% dos médicos17 em comparação com 10% em 
um grupo controle de profissionais não médicos da mesma 
idade. Além disso, cardiologistas intervencionistas desen-
volvem danos no DNA e anormalidades cromossômicas em 
uma taxa muito maior do que os cardiologistas clínicos.19,20 
Um estudo que avaliou uma coorte de 31 intervencionistas 
com câncer no cérebro, 23 dos quais eram cardiologistas 
intervencionistas descobriram que 85% dos cânceres eram do 
lado esquerdo.4 Isto se dá pelo fato de que o lado esquerdo 
dos operadores fica mais próximo da fonte de radiação.4,15  
Além disso, efeitos da radiação incluem doenças malignas 
da pele, trato gastrointestinal e glândula tireoide.21 Como 
mencionado anteriormente, já foi demonstrado que a ICP 
assistida por robô diminui a exposição à radiação em mais 
de 95% para o operador primário em comparação com os 
níveis encontrados na ICP tradicional.12 Esta diminuição é 
devida a ao fato da cabine de comando do sistema robótico 
ser plenamente blindada à radiação e também pelo aumento 
da distância da fonte de radiação.

Cardiologistas intervencionistas acumulam décadas de 
estresse cervical e lombar pelo uso das pesadas vestimentas 
de proteção radiológica. Estas vestimentas podem gerar 
pressões nos discos intervertebrais de até 300 libras por 
polegada quadrada resultando, frequentemente, doença 
de disco espinhal, artrite, dor crônica nas costas ou dor 
no quadril, joelho e tornozelo.19 Já ficou documentado que 
aproximadamente metade dos cardiologistas intervencionistas 
relatam problemas na coluna, quadris, joelhos ou tornozelos.22 
Como a R-ICP teve sua implementação recentemente, não 
há estudos avaliando diretamente os benefícios ortopédicos 
a longo prazo dessa nova tecnologia. No entanto, intuitiva-
mente, a R-ICP oferece benefícios neste sentido. O operador 
principal pode trabalhar sentado em cabine sem exposição 
radiológica, sem a necessidade de pesadas vestimentas. 
Para isso, o operador secundário ou a equipe de suporte 
deve ser competente para carregar e trocar dispositivos 
dentro do cassete robótico. 

BENEFÍCIOS POTENCIAIS PARA O PACIENTE 
DA ICP ASSISTIDA POR ROBÓTICA 

Os benefícios da R-ICP assistida para os pacientes in-
cluem a medição do comprimento da lesão para seleção 
adequada do tamanho do stent e movimentos milimétricos de 
balões e stents para posicionamento preciso dos dispositivos. 
Além disso, o posicionamento do stent pode ser aprimorado 
pelo fato de o operador estar sentado mais próximo dos 
monitores de fluoroscopia na cabine de comando, poten-
cialmente permitindo maior atenção aos detalhes.

Tradicionalmente, os operadores estimam visualmente o 
comprimento da lesão, o que é altamente variável e muitas 
vezes impreciso, mesmo entre cardiologistas intervencionistas 
experientes. Em um estudo recente com 40 cardiologistas 
intervencionistas que avaliou a estimativa visual para o com-
primento das lesões coronárias comparado com a angiografia 
coronariana qualitativa, a precisão foi acurada em apenas 
30% dos casos. Medidas subestimadas do comprimento da 
lesão podem ter efeitos deletérios: cobertura incompleta da 
lesão ou implante de um stent adicional sobreposto. A cober-
tura incompleta de lesões resulta em aumento das taxas de 
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revascularização do vaso-alvo e infarto do miocárdio (IM).23 
A sobreposição de stents está relacionada ao aumento de 
custos, risco de trombose de stents, novas revascularizações 
e infarto do miocárdio.24 Da mesma forma, a superestimação 
do comprimento da lesão resulta em excesso do comprimento 
do stents associado ao aumento do risco de reestenose.25 

Em um estudo com 60 pacientes consecutivos submetidos 
R-ICP usando o CorPath 200, os operadores forneceram esti-
mativas visuais do comprimento da lesão e depois utilizaram o 
sistema robótico para fazer medições.25 Em apenas 35% dos 
casos a estimativa visual resultou em uma seleção precisa do 
comprimento do stents, enquanto 33% foram superestimados 
e 32% subestimados. Em cinco pacientes, ou 8,3% dos casos, 
foi colocado um stents a menos graças à medição robótica da 
lesão. Isso resultou em economia de recursos, com potencial 
benefício clínico pelas razões supracitadas. 

PERSPECTIVAS FUTURAS
Recentemente surgem dados dedicados da R-ICP em 

população complexa e de alto risco. Um total de seis pacientes 
do registro PRECISION foram submetidos à R-ICP em tronco 
de coronária esquerda com ou sem suporte hemodinâmico, 
com completo sucesso do procedimento.13 As intervenções 
neste cenário frequentemente requerem um prolongado tem-
po, resultando em maior exposição à radiação do paciente 
e médico, com o potencial adicional de fadiga do operador. 
A R-PCI poderia potencialmente mitigar esses problemas. 

A aterectomia a laser é uma modalidade adjuvante de 
modificação da lesão que pode ser implementada no sistema 
robótico de segunda geração. Essa implementação, fornece 
controle preciso do cateter de aterectomia, garantindo que o 
cateter a laser seja avançado de forma controlada e precisa 
durante a aterectomia.26 O uso da R-ICP para intervenções 

em infartos do miocárdio com elevação de ST já foi descrita; 
no entanto, estudos maiores são necessários.27

A possível desconexão dos braços de intervenção do robô 
com controle através de transferência segura de dados sem 
fio, de alta velocidade, seriam os avanços mais impactantes 
para a R-ICP. Isso permitiria que um único operador contro-
lasse braços robóticos remotos (por exemplo, em diferentes 
laboratórios, prédios ou cidades) com assistência local. A 
viabilidade do R-ICP remota, ou telestentsing, foi demonstrada 
recentemente em uma pequeno coorte prospectiva  em que 
o cockpit robótico estava localizada em uma sala isolada fora 
do laboratório de cateterismo.28 O procedimento foi realizado 
via comunicação audiovisual com a equipe do laboratório. 
Dezenove dos 20 procedimentos foram concluídos com su-
cesso, sem mortes ou revascularização urgente no período 
intra-hospitalar. A R-ICP vem sendo feita agora a uma distância 
de 160 km em um modelo porcino. Mais recentemente cinco 
pacientes com lesão única e de baixa complexidade foram 
tratados por R-ICP a distância. O desfecho primário foi o 
sucesso do procedimento, sem eventos cardíacos adversos 
maiores antes da alta. Neste estudo piloto o operador ficou 
a 20 milhas de distância do paciente e alcançou o desfecho 
primário em 100% dos casos.29 Estudos maiores confirmando 
a segurança e viabilidade do telestentsing, com superação 
de obstáculos tecnológicos básicos serão necessárias antes 
de implementar a R-ICP em grandes distâncias geográficas. 
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HYBRID CARDIOVASCULAR PROCEDURES

RESUMO
O desenvolvimento das salas cirúrgicas híbridas permitiu que operações de abordagem 

cirúrgica convencional pudessem ser realizadas e complementadas com a abordagem 
percutânea e endovascular, criando uma nova forma de tratar os pacientes por meio de 
cirurgias híbridas. Os procedimentos híbridos permitem que cirurgiões e cardiologistas 
intervencionistas possam associar suas expertises para tratar, da melhor forma possível, os 
pacientes com doenças cada vez mais complexas e avançadas, com melhores resultados, 
reduzindo a morbidade e mortalidade perioperatória e permitindo recuperação mais rápida.

Descritores: Procedimentos Cirúrgicos; Revascularização Miocárdica; Ponte de Artéria 
Coronária; Intervenção Coronária Percutânea; Aorta Torácica.

ABSTRACT
The development of hybrid operating rooms allowed that conventional surgical approach 

operations could be performed and complemented with the percutaneous and endovas-
cular approach, creating a new way of treating patients through hybrid surgeries. Hybrid 
procedures allow surgeons and interventional cardiologists to combine their expertise to 
best treat patients with increasingly complex and advanced diseases, with better outcomes, 
reducing perioperative morbidity and mortality and allowing faster recovery.

Keywords: Surgical Procedures, Operative; Myocardial Revascularization; Coronary Artery 
Bypass; Percutaneous Coronary Intervention; Aorta, Thoracic.
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INTRODUÇÃO
Cirurgias híbridas podem ser definidas como procedimen-

tos que envolvem operações convencionais e/ou técnicas mini-
mamente invasivas associadas a abordagens endovasculares, 
onde o trabalho colaborativo de cirurgiões e cardiologistas 
intervencionistas pode ser realizado. Estes procedimentos 
foram alavancados principalmente pelo desenvolvimento das 
salas cirúrgicas híbridas e a possibilidade da integração das 
melhores ferramentas disponíveis para se tratar o paciente. 
O aumento da complexidade dos pacientes e a necessidade 
da excelência do resultado forçaram essa integração.

Os principais objetivos dessas operações são tornar os 
procedimentos menos invasivos e minimizar a morbidade e 
a mortalidade associadas a eles, pela possibilidade de poder 
estagiá-los, por reduzir o porte de operações extensas ou, 
simplesmente, por usar o que há de melhor das duas técnicas.

Esses procedimentos estão presentes em diversas áreas 
da cardiologia, como, por exemplo: no tratamento da doença 
aterosclerótica coronária com a revascularização cirúrgica do 
miocárdio associada ao tratamento percutâneo com stent; 
nas plastias valvares (com ou sem mini-acesso) associadas 
à revascularização percutânea do miocárdio; no implante 
por cateter de prótese aórtica (TAVI, do inglês transcatheter 
aortic valve implantation) associado ou não à revasculari-
zação cirúrgica do miocárdio; no tratamento das doenças 
da aorta onde a utilização de próteses complexas (tubo de 

poliéster convencional montado em conjunto ao stent de 
aorta), possibilita tratar grandes extensões da aorta numa 
única operação; nos procedimentos endovasculares da aorta 
torácica ou abdominal onde são necessários preparos com 
o “debranching” cirúrgico de vasos envolvidos no território 
a ser excluído pela endoprótese; nos procedimentos de 
revascularização do miocárdio associados a procedimentos 
carotídeos de resolução endovascular; no tratamento de 
arritmias, principalmente atriais, com diversas fontes de ener-
gia, associadas a procedimentos valvares, além do universo 
de procedimentos híbridos da cardiopediatria que não serão 
abordados neste artigo. 

PROCEDIMENTOS HÍBRIDOS NA DOENÇA 
CORONÁRIA

A revascularização miocárdica híbrida (RMH) tem como 
estratégia combinar a cirurgia de revascularização miocár-
dica (CRM) com a intervenção coronária percutânea (ICP), 
extraindo o melhor de cada tratamento disponível para ofe-
recer menor trauma cirúrgico e maior benefício aos pacientes 
portadores de doença aterosclerótica coronária multiarterial.1,2 
Os benefícios esperados estão relacionados a um procedi-
mento seguro, menos invasivo e com menor morbimortalidade 
inicial, associados à redução de eventos cardiovasculares e 
melhor qualidade de vida em médio e longo prazo.3 

A estratégia não é nova. Cirurgiões cardiovasculares e 
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cardiologistas intervencionistas têm realizado esta abordagem 
combinada desde que a primeira ICP foi seguida, posterior-
mente, por uma CRM, principalmente nos casos de síndrome 
coronariana aguda. Entretanto, no início, essa estratégia não 
era programada e sim, realizada por necessidade. 

Na década de 1990, a estratégia híbrida foi mais bem 
definida como a união da CRM com a ICP em um procedi-
mento combinado e programado, podendo ser realizados 
simultaneamente em um mesmo procedimento (separados 
por minutos), ou estagiado (separados por dias).4,5 Essa es-
tratégia híbrida programada está voltada para o interesse dos 
cirurgiões em abordagens cirúrgicas minimamente invasivas, 
enquanto os cardiologistas intervencionistas têm à sua dis-
posição dispositivos mais aprimorados e vem desenvolvendo 
habilidades que permitam a ICP na doença coronária mais 
avançada. Com a crescente complexidade dos pacientes 
encaminhados para o laboratório de hemodinâmica e o alto 
risco de pacientes encaminhados à cirurgia, uma equipe com 
abordagem híbrida combinando as melhores ferramentas 
disponíveis em ambas as especialidades parece atraente 
para minimizar os riscos do procedimento.2,6

RACIONAL
Com o desenvolvimento de instrumentos especializados e o 

aumento da experiência dos cirurgiões, a CRM sem circulação 
extracorpórea (CEC) se tornou um procedimento bem estabe-
lecido, estando associada a menores taxas de complicações, 
como menor uso de drogas vasoativas, menor necessidades 
de transfusões sanguíneas, menor tempo de intubação e menor 
tempo de internação.7,8 A anastomose entre a artéria torácica 
interna (ou artéria mamária) esquerda e a artéria coronária 
interventricular anterior (ou descendente anterior), além de ser 
o padrão-ouro na cirurgia de revascularização do miocárdio, 
é uma das anastomoses mais favoráveis para serem reali-
zadas sem CEC. Esta operação pode ser realizada seja por 
esternotomia parcial ou minitoracotomia. Durante as últimas 
décadas, a ICP também tem testemunhado o desenvolvimento 
de novas abordagens, dispositivos, medicamentos e apresen-
tado melhores resultados em vários estudos científicos e, no 
geral, a introdução de stents farmacológicos foi associada a 
um melhor desempenho clínico da ICP.9,10 

Uma nova abordagem como a RMH, combinando a 
CRM sem CEC e a ICP parece ser uma boa alternativa para 
pacientes selecionados com doença aterosclerótica coro-
nariana multiarterial, onde a ATIE seria anastomosada na 
coronária interventricular anterior, sem CEC e por miniacesso 
e as demais lesões coronárias seriam tratadas com ICP e 
stents farmacológicos.1,2,11 Assim, a RMH se desenvolveu 
como uma estratégia de revascularização para pacientes 
com doença arterial coronariana multiarterial, apoiada em 
três pilares da revascularização: Anastomose da ATIE na 
coronária interventricular anterior – a CRM usando a ATIE 
possui excelente permeabilidade a longo prazo com melhora 
da sobrevida; Procedimento sem CEC – a cirurgia sem CEC 
e sem manipulação da aorta reduz a incidência de AVC que 
é a principal complicação cirúrgica; Stents farmacológico – a 
revascularização percutânea com angioplastia / stent é técnica 
pouco invasiva e com emprego dos stents farmacológicos 
houve melhora dos resultados menores taxas de trombose 
e reestenose, mesmo na doença coronária mais avançada.

INDICAÇÕES
Atualmente não há evidências substanciais em larga 

escala em ensaios clínicos randomizados para apoiar a 
disseminação uso de RMH em oposição à CRM multiarterial. 
Apenas pacientes selecionados são considerados candida-
tos à estratégia híbrida. Em uma análise recente de 198.622 
pacientes tratados com CRM nos Estados Unidos entre 2011 
e 2013, apenas 0,5% foram submetidos à RMH.12 No entanto, 
devido à eficácia dos stents de nova geração, combinados 
com técnicas cirúrgicas mais moderadas, espera-se que o 
volume de procedimentos híbridos possa aumentar.13

Os critérios para HCR atualmente incluem: 1,14,15

SYNTAX score baixo ou intermediário, mas com lesão 
complexa na coronária interventricular anterior não passivel de 
ICP, mas com leito distal passível de revascularização cirúrgica 
com a ATIE e uma complexidade de lesões residuais no teritória 
da coronária circunflexa e/ou direita, viável para ICP e nenhu-
ma contraindicação à terapia antiplaquetária dupla; SYNTAX 
score alto e com lesão proximal na coronária interventricular 
anterior, passível de revascularização cirúrgica com a ATIE e 
uma complexidade baixa ou intermediária das lesões residuais 
nos territórios da artéria coronária circunflexa e/ou direita, viável 
para ICP e nenhuma contraindicação à terapia antiplaquetária 
dupla; Lesão proximal da coronária interventricular anterior 
passível de revascularização cirúrgica e com dificuldade ci-
rúrgica nos territórios da artéria coronária circunflexa e/ou 
direita, mas viável para ICP (por exemplo em pericardites ou 
reoperações de cirurgias cardíacas não coronárias); Paciente 
com indicação de CRM que necessitam de revascularização 
completa, mas com uma contraindicação para esternotomia; 
Aorta muito calcificada ou em porcelana onde a manipulação 
da aorta para CEC ou para anstomose proximal aumentariam 
as complicações relacionadas à dissecção da aorta ou AVC. 
A proposta inclui revascularização da artéria interventricular 
anterior com a ATIE sem CEC e ICP nas outras lesões residuais 
para a revascularização completa; Pacientes com múltiplas 
comorbidades, como neoplasias, diabéticos com alto risco de 
infecções de feridas, obesidade grave ou fragilidade também 
podem ser considerados para a RMH.

As contraindicações para a RMH incluem a impossibili-
dade da ICP no teritória da coronária circunflexa e/ou direita; 
e a contraindicação à terapia antiplaquetária dupla.2

TÉCNICA HÍBRIDA
A RMH pode ser realizada tanto de maneira simultâ-

nea (única etapa) como também estagiada (duas etapas). 
A primeira implica na realização da CRM e da ICP na mesma 
sala de operação, com a ICP realizada minutos após a CRM. 
Na forma estagiada, podemos realizar a IPC antes e a CRM 
em um segundo momento ou na ordem inversa. A melhor 
forma de realizá-la, entretanto, ainda está em debate, pois 
ambas abordagens possuem vantagens e desvantagens.1,2,12 

PROCEDIMENTO SIMULTÂNEO
O procedimento realizado de maneira simultânea só 

é possível ser realizado em hospitais que possuem salas 
híbridas, com materiais e equipamentos tanto para cirurgia, 
quanto para hemodinâmica. Normalmente, a CRM é realizada 
inicialmente, o que permite que o cardiologista intervencionista 
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estude a qualidade do enxerto da ATIE anastomosada na 
artéria coronária interventricular anterior, imediatamente antes 
da ICP das outras lesões coronárias. Ainda mais, angioplastias 
de alto risco para territórios da parede lateral ou inferior, são 
realizadas com a proteção do território da parede anterior 
com artéria ATIE. Por outro lado, se a angioplastia com o uso 
do stent não for possível, o paciente pode ser rapidamente 
convertido para cirurgia convencional, com a colocação de 
outros enxertos nas artérias coronarianas lesionadas.

O procedimento simultâneo pode diminuir o risco da 
instabilização da lesão não tratada no período entre os dois 
estágios do procedimento, como na técnica estagiada. Pode 
também reduzir o custo do tratamento, por diminuir o tempo 
de internação, e a recorrência de internações hospitalares 
entre os procedimentos estagiados. Uma outra vantagem é 
a satisfação do paciente e a comodidade, uma vez que todo 
o procedimento é realizado em um único tempo.

Quanto às limitações do tratamento simultâneo, um é o 
balanço entre a necessidade terapia de dupla antiagregação 
plaquetária para evitar a ocorrência de trombose dos stents, 
com o risco de sangramento logo após a cirurgia. Outro 
fator importante, é que não sabemos ainda a resposta dos 
stents frente à administração da protamina no final da CRM 
e também da influência da resposta inflamatória gerada pelo 
trauma cirúrgico na patência dos stents. Nos pacientes com 
insuficiência renal crônica, a exposição a um duplo trauma 
renal, tanto pelo contraste quanto pela agressão cirúrgica, 
pode ser um desafio. Por fim, a necessidade de uma sala 
híbrida e seu alto custo é um dos mais importantes fatores 
de limitação da RMH simultânea.

PROCEDIMENTO ESTAGIADO
Quando optamos pelo tratamento estagiado, a melhor 

sequência a ser adotada deve levar em conta a anatomia 
das coronárias e a apresentação clínica do paciente. Quando 
analisamos os diretrizes da American Heart Association e 
American College of Cardiology, existe um entendimento de 
que a cirurgia deva ser realizada em primeiro lugar.14 Esse 
caminho nos permite visualizar, quando da realização da 
ICP, em um segundo momento a anastomose do enxerto de 
ATIE e garantir sua patência inicial, iniciar a terapia de dupla 
anteagregação plaquetária sem aumentar a incidência de 
sangramento perioperatório, mas garantindo a melhor es-
tratégia para o tratamento percutâneo. Um outro importante 
fator é a proteção da parede anterior, diminuindo os riscos 
de complicações durante a angioplastia de territórios que 
não da artéria coronária interventricular anterior. (Figura1)

As desvantagens incluem um custo mais alto, pelos 
dois procedimentos. Podem ocorrer complicações após a 
anastomose cirúrgica, decorrente de lesões coronárias não 
tratadas no período entre a cirurgia e a espera para a ICP 
(entre uma etapa e outra do procedimento). Os pacientes 
desse grupo também podem estar em risco de uma segunda 
cirurgia se a ICP falhar. 

RESULTADOS
O procedimento híbrido tem recebido maior atenção nos 

últimos anos. Recente estudo americano observacional de 
RMH15 demonstrou uma grande variação na prática atual de 
11 centros de cirurgia cardiovascular nos EUA em pacientes 

com lesões coronárias elegíveis para a RMH. Nesses centros, 
houve concordância geral entre cardiologistas e cirurgiões 
sobre qual dos 6669 pacientes consecutivos submetidos à 
angiografia coronariana diagnóstica serem considerados 
elegíveis para RMH (454, 12,2%). Além disso, entre 200 
pacientes que tiveram RMH e 98 que tiveram ICP multiar-
terial, alterações cardíacas ou eventos cerebrovasculares 
foram estatisticamente semelhantes nos 17,6 meses de 
acompanhamento, com uma tendência não significativa em 
direção a aumento dos eventos no grupo ICP nos últimos 
meses de acompanhamento.15 Assim, houve uma tendência 
em se estabelecer um estudo randomizado da RMH versus 
ICP multiarterial em pacientes com SYNTAX Score baixo ou 
intermediário e artérias coronárias elegíveis para a estratégia 
híbrida. Esse estudo foi iniciado em 2017. 

A nossa experiência com a RMH em pacientes com 
doença coronária multiarterial se iniciou em agosto de 2014. 
Sessenta pacientes com indicação de revascularização mio-
cárdica e SYNTAX score > 22, foram randomizados para CRM 
ou RMH. A análise do estudo demonstrou que a estratégia 
de RMH, não foi estatisticamente diferente do grupo controle 
com CRM, quanto à incidência de eventos cardiovasculares 
maiores. Entretanto, todos os pacientes que apresentaram 
desfechos clínicos maiores estavam alocados no braço híbri-
do e os eventos ocorreram no período entre os dois estágios 
do procedimento, isto é, antes da ICP, e pode ser um sinal 
de alerta nessa terapia. Outro estudo randomizado, com 200 
pacientes e até cinco anos de seguimento, também relatou 
resultados semelhantes entre a CRH e a CRM.16

LIMITAÇÕES DA RMH
As limitações da RMH incluem um tempo operatório po-

tencialmente mais longo como resultado da inexperiência e do 
trabalho em menores incisões. O sucesso do RMH depende 
muito da qualidade da anastomose. A falha do enxerto da 
ATIE pode ter implicações graves em longo prazo. 

A revascularização pode ser menos completa na RMH, 

Figura 1. Revascularização miocárdica híbrida estagiáda. A- Controle 
angiográfico pós operatória da artéria torácica interna esquerda 
anastomosada na artéria interventricular anterior por esternotomia 
parcial inferior B. Lesão aterosclerótica coronária comprometendo as 
coronárias circunflexas e marginal esquerda C- Controle angiográfico 
pós angioplastia com stents farmacológicos nas coronárias circunflexas 
e marginal esquerda D- Lesão aterosclerótica coronária comprometendo 
a coronária direita E- Controle angiográfico pós angioplastia com stents 
farmacológicos na coronária direita. 
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e os efeitos em longo prazo da sub-revascularização ainda 
não foram determinados. Faltam dados de longo prazo sobre 
a incidência de eventos cardiovasculares. Pacientes que 
tiveram necessidade de conversão para esternotomia total 
e CEC apresentaram uma maior taxa de mortalidade. Outras 
limitações da RMH também incluem diretrizes limitadas para 
a seleção de pacientes. Embora a hospitalização inicial seja 
relativamente mais curta e mais econômica, a incerteza dos 
resultados em longo prazo, especialmente com stents mais 
recentes, hospitalização subsequente por reestenose e an-
giografias adicionais também deve ser avaliada.

PROCEDIMENTOS HIBRIDOS NAS 
DOENÇAS DA AORTA TORÁCICA

Nas operações da aorta torácica são considerados pro-
cedimentos híbridos basicamente dois tipos de operações: 
1) os que excluem o segmento da aorta doente com a endo-
prótese torácica e através de procedimento cirúrgico aberto, 
realizado previamente a colocação do stent, revasculariza 
os ramos do arco aórtico que ficariam ocluídos pelo stent 
(debranching), e 2) aquelas operações que se utilizam de 
próteses que contém o stent e o tubo de poliéster para tratar 
grandes extensões da aorta doente. A seguir serão detalhados 
os dois tipos de operações:

1. Doenças do arco aórtico, do arco distal ou mesmo da por-
ção proximal da aorta descendente podem estar envolvidos 
neste subgrupo de procedimentos. Nestas operações, para 
a efetiva exclusão do segmento da aorta acometido, faz-se 
necessário a oclusão da artéria subclávia esquerda, e/ou da 
carótida esquerda, ou até mesmo dos três ramos do arco 
aórtico. Esse tipo de intervenção surge e é cada vez mais 
utilizado, com o intuito de minimizar morbidade e mortalidade 
do procedimento, principalmente ao lidar com pacientes de 
idade avançada e/ou com muitas comorbidades.17,18

Vale a pena recordar que o princípio do tratamento 
endovascular se resume a necessidade de via de acesso 
para a introdução da endoprótese, sua navegação em dire-
ção ao segmento da aorta doente que precisa ser excluído 
da circulação, distante da via de acesso, assim como a 
necessidade de ancoragem do stent em segmento aórtico 
sadio, tanto a nível proximal quanto distal. Quando, para que 
esta ancoragem, faz-se necessário a oclusão de um ou mais 
vasos do arco aórtico, a revascularização dessas artérias é 
feita cirurgicamente, com ou sem prótese, previamente a 
colocação do stent de aorta. (Figura 2)

As Figuras 3 e 4 ilustram bem uma dessas situações, onde 
foi necessária a ancoragem do stent entre o tronco braquio-
cefálico e a carótida esquerda. No mesmo ato operatório foi 

Figura 2. A. Desenho esquemático das zonas de ancoragem das endopróteses e os respectivos vasos que podem ter o seu fluxo de sangue 
comprometido conforme o posicionamento do stent. B. Angiotomografia da aorta torácica onde se faz a avaliação do colo proximal de ancoragem 
do stent a ser colocado e vasos que terão ser reimplantados.

Figura 3. Primeira etapa do tratamento híbrido do aneurisma do arco distal / aorta descendente. Fotografia intra-operatória da revascularização 
do arco aórtico. A. Através de miniesternotomia até o 2º espaço intercostal esquerdo, dissecção do tronco braquiocefálico (TBC), carótida 
esquerda (CE) e artéria subclávia esquerda (SCE). B. Revascularização direta da carótida esquerda no TBC. C. Revascularização da 
subclávia na carótida esquerda.
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feito a revascularização da carótida esquerda para o tronco 
braquiocefálico, e após, a revascularização da subclávia 
esquerda para a carótida esquerda. Uma vez concluído o 
debranching cirúrgico, foi realizado a colocação do stent no 
segmento médio do arco aórtico, para a exclusão do segmen-
to aórtico comprometido pelo aneurisma. Esse procedimento 
pode ser realizado de forma sequencial no mesmo dia ou 
momentos distintos.
2. Os procedimentos conhecidos com “frozen elephant 
trunk” (FET) são aquelas operações onde pelo menos três 
segmentos da aorta torácica podem ser substituídos numa 
única operação, graças ao desenvolvimento de próteses 
específicas, onde o stent de aorta é montado juntamente 
ao tubo de poliéster. (Figura 5) 

Apesar da complexidade do procedimento, da morbidade 
associada e consequente mortalidade, o desenvolvimento 
dessas próteses simplificou a operação, tornou-a mais factível, 
permitiu que o paciente, através de um único procedimento, 
pudesse ter tratado, grandes segmentos da aorta compro-
metida, com menor mortalidade hospitalar, maior sobrevida 
livre de reintervenções e menor mortalidade.

Apesar de já ter sido demonstrada a curva de aprendizado 
associada a aquisição de expertise para a realização desse 
procedimento, o cirurgião cardiovascular precisa se embrenhar 
por esse caminho porque, muitas vezes, a extensão da aorta 
comprometida não lhe deixa outra opção de tratamento.19

Figura 4. Aortografia e colocação da prótese endovascular para 
o tratamento do aneurisma do arco distal / aorta descendente. A. 
Identificação dos vasos do arco aórtico revascularizados. B. Colocação 
do stent no local adequado e aortografia documentando a exclusão 
do aneurisma.

Figura 5. Desenho esquemático dos dois tipos de próteses, onde o stent 
de aorta é fixado sequencialmente ao tubo de poliéster, ramificado ou 
simples, e utilizado para substituir a aorta ascendente, o arco aórtico 
e boa parte da aorta descendente.

As aplicações clínicas desta operação apresentam 
resultados muito interessantes nas dissecções agudas 
tipo A de Stanford, principalmente para doentes jovens, 
com doença do tecido conectivo e nos pacientes em que 
o orifício de entrada da dissecção localiza-se no arco ou 
aorta descendente. Devem ser utilizadas nas dissecções 
crônicas, principalmente quando a dilatação da aorta de-
laminada se estende para além da aorta ascendente e nas 
megas aortas onde o aneurisma compromete pelo menos 
três segmentos da aorta torácica. Em nossa instituição, já 
operamos alguns casos onde associado ao FET, foi realizado 
a operação de Bentall e De Bono para o tratamento da raiz 
da aorta e preparar o paciente para a complementação num 
segundo tempo, com a substituição da aorta toracoabdo-
minal, reconstruindo toda a aorta, desde o seu anel, até a 
bifurcação das ilíacas.20-22
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TELEMEDICAL CARE, ETHICS AND SAFETY REVOLUTION

RESUMO
Atualmente, o teleatendimento ou teleconsulta é vedado pelo Código de Ética Médica 

brasileiro. O rápido e progressivo avanço de novas tecnologias de comunicação à distância, 
principalmente pela internet, abriu inúmeras possibilidades - tanto para médicos como 
para pacientes - de troca de informações e diálogos em forma de texto ou voz, inclusive 
de transmissão de imagens fixas e em movimento, em tempo real ou não. Esses avanços 
tecnológicos, incontestáveis e inevitáveis, obrigam a Ética Médica a uma adaptação aos 
novos tempos. Assim, o Conselho Federal de Medicina vem estudando uma resolução 
que tente disciplinar esse tipo de atendimento. O principal obstáculo para o teleatendi-
mento é a necessidade de uma adequada relação médico-paciente e o estabelecimento 
de uma relação de confiança mútua, as quais se estabelecem na anamnese bem feita, 
na avaliação do paciente em seus aspectos bio-psico-social (inclusive de sua linguagem 
corporal) e num exame físico bem feito, o que só é possível no contato direto entre o 
médico e o doente.

Descritores: Telemedicina; Ética Médica; Avanço Tecnológico; Relação Médico-Paciente. 

ABSTRACT
Telemedical care (distance medicine technology) is currently forbidden by the Brazilian 

Code of Medical Ethics. The fast-moving and progressive advancement of new distance 
communication technologies, especially over the Internet, has opened up numerous pos-
sibilities in clinical practice - for both doctors and patients - to exchange information in the 
form of text or voice, including the transmission of still or moving images, whether in real 
time or not. These undeniable and unavoidable technological advances are leading the 
Medical Ethics to adjust to the new times. Thus, the Brazilian Federal Council of Medicine 
has been giving particular attention to a resolution that attempts to discipline this type of 
care. The main obstacle to telemedical care is the need for an adequate doctor/patient 
relationship, with the establishment of mutual trust, which takes place in the anamnesis, 
in the patient’s evaluation, in the bio-psycho-social aspects (including body language) as 
well as thorough physical examination, which is only possible in the direct contact between 
the doctor and the patient.

Keywords: Telemedicine; Ethics, Medical; Technological  Development; Physican - Patient Relations.
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REVISÃO/REVIEW

“Mesmo as leis bem ordenadas são impotentes 
diante dos costumes”.

Maquiavel

“É vedado ao médico: prescrever tratamento e outros 
procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos 
de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada 
de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente 
depois de cessado o impedimento, assim como consultar, 
diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comuni-
cação de massa.”1

O artigo 37 do Código de Ética Médica (CEM) acima 

transcrito, é norma esculpida no código deontológico da 
profissão médica brasileira desde 1988.2

 Portanto, atualmente, há vedação ética de consulta 
médica não presencial, a assim chamada teleconsulta ou 
teleatendimento.

Porém, o rápido e progressivo avanço de novas tec-
nologias de comunicação à distância, principalmente 
pela internet, abriu inúmeras possibilidades- tanto para 
médicos como para pacientes- de troca de informações 
e diálogos em forma de texto ou voz entre os mesmos, 
inclusive de transmissão de imagens fixas e em movimento, 
em tempo real ou não. 
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Estes avanços tecnológicos, incontestáveis e inevitáveis, 
obrigaram e vem obrigando a Ética Médica a uma adaptação 
aos novos tempos, como não poderia deixar de ser.

Em 2002, o Conselho Federal de Medicina (CFM) edi-
tou a Resolução 1643, ainda em vigor, que tentava definir 
e disciplinar o uso da Telemedicina, e já em seus consi-
derandos reconhecia que o constante desenvolvimento 
de novas técnicas de informação e comunicação facili-
tava o intercâmbio de informações entre médicos e entre 
estes e os pacientes, mas alertava que “a despeito das 
consequências positivas da telemedicina existem muitos 
problemas éticos e legais decorrentes de sua utilização e 
que a telemedicina deve contribuir para favorecer a relação 
individual médico-paciente”.3 

Esta Resolução, que teve seus fundamentos baseados 
na Declaração de Tel Aviv, de 1999, editada pela Associa-
ção Médica Mundial,4 em seus seis artigos reconhece que 
a telemedicina tem o objetivo de assistência, educação e 
pesquisa e afirma que os médicos e serviços que atendem 
por estas novas tecnologias devem garantir a infraestrutura 
tecnológica apropriada, o sigilo e privacidade do paciente. 
E, ainda, responsabiliza o médico assistente e os demais 
médicos envolvidos pelo atendimento. 

A primeira revisão do CEM ocorreu em 2008, quando o 
artigo sobre telemedicina teve acréscimo de um parágrafo, 
que dizia que: ”o atendimento médico a distância, nos moldes 
da telemedicina ou de outro método, dar-se-á sob regula-
mentação do Conselho Federal de Medicina.”5  

Evidentemente, com o veloz aparecimento e aperfeiçoa-
mento de novos meios de comunicação, principalmente por 
meio de redes sociais e da chamadas “start ups”, tanto a 
Resolução de 2002 quanto o Código de 2008 ficaram desa-
tualizados, não conseguiram acompanhar a realidade que 
tomou conta de vários serviços médicos, os quais passaram 
a oferecer atendimento à distância, seja para laudos de 
exames, teleconferências e teleconsultas.

A nova versão do CEM, em vigência a partir de 30 de 
abril de 2019, acrescentou um parágrafo, em relação às 
mídias sociais, novamente remetendo a regulamentação às 
normas do CFM.

Estas normas vieram, finalmente, em 2018, com a edição da 
resolução CFM 2227/18,6 uma extensa normativa, com 21 artigos, 
abrangendo diversas modalidades em Telemedicina, como a 
teleconsulta ou teleatendimento, a teleinterconsulta, telediagnós-
tico, teleconferência cirúrgica, teletriagem, telemonitoramento, 
teleorientação, teleconsultoria e até mesmo a telecirurgia.

Ao tentar regulamentar o teleatendimento, a Resolução 
estabeleceu que esta modalidade seria a consulta médica 
remota, mediada por tecnologias, com médico e paciente 
localizados em diferentes espaços geográficos e tornava 
obrigatória a premissa da prévia relação presencial entre 
médico e paciente.

Além disso, estabelecia que nos atendimentos de doenças 
crônicas, a consulta presencial deveria ocorrer em intervalos 
não superiores a 120 dias.

A referida Resolução permitia o atendimento de modo 
virtual em áreas geograficamente remotas, desde que as 
condições técnicas permitissem, abrindo uma brecha para 
a realização de atendimento não presencial.

Ao final, estabelecia vários itens obrigatórios, entre eles o 

termo de consentimento livre e esclarecido por parte do paciente. 
Por óbvio, um dispositivo regulamentador tão deta-

lhado e extenso como tal Resolução, principalmente no 
campo da tecnologia da informação que se modifica e se 
atualiza rápida e constantemente, ocasionou um amplo 
debate e grande repercussão, muitas vezes negativas, 
o que levou o CFM revogar a mesma, voltando a valer a 
Resolução de 2002.

O grande problema do teleatendimento continua sendo 
que, na relação médico-paciente, é fundamental o estabe-
lecimento de uma relação de confiança entre os dois, o que 
se dá não apenas na expressão verbal, mas também na 
linguagem corporal,7 difícil de ser apreendida à distância 
por meio de tela de computador. 

Sem contar a total impossibilidade, pelo menos até agora, 
de exame físico à distância, etapa fundamental para o raciocí-
nio clínico e o estabelecimento do diagnóstico e tratamento.8 

Portanto, neste momento, deve ser respeitado o artigo 37 
do CEM, conforme exposto acima, o que implica que a con-
sulta presencial é obrigatória, sendo vedada a teleconsulta.

Mas a tecnologia avança e não para.
A inteligência artificial (IA), com uso de algoritmos matemáti-

cos que ensinam máquinas a imitar o comportamento humano, 
que tomam decisões com mais precisão, já é uma realidade, 
principalmente na definição e diagnóstico por imagens, tais 
como angiografia, ressonância magnética, análise anatômica 
e funcional de lesões coronarianas e ecocardiografia.9

Toda tecnologia, não devemos esquecer, deve ser re-
vertida em benefício do paciente e pode e deve ser melhor 
utilizada na Saúde Pública, no âmbito do SUS. O uso de 
interpretação de imagens, exames à distância  sendo a 
interpretação de eletrocardiogramas o maior exemplo10 e 
de teleconferências, principalmente entre médicos gene-
ralistas e especialistas11 já têm sido utilizado na atenção 
primária com sucesso.

Enquanto ocorre esta revolução tecnológica, os médicos 
devem continuar a seguir os princípios milenares já consa-
grados pela ética de nossa profissão, tais como o de que 
o alvo de toda atenção do médico é a saúde do ser huma-
no, o respeito ao paciente, principalmente quanto ao sigilo, 
confidencialidade e privacidade, lembrando que o médico 
deve sempre acatar a autonomia do paciente e, portanto, 
este deve ser informado e dar seu consentimento antes de 
qualquer procedimento.

  E, é claro, ter sempre em mente os princípios da bioética, 
seja a Medicina exercida à distância ou não, quais sejam os 
princípios da Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência, 
Justiça e Equidade. 

Isto só é possível por meio de uma adequada relação 
médico-paciente, a qual se estabelece na anamnese e exame 
físico bem feitos, na avaliação do paciente em seus aspectos 
bio-psico-sociais (inclusive de sua linguagem corporal),  o que 
só  acontece no contato direto entre o médico e o doente, ou 
seja, apenas na consulta presencial isto é possível.
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THE ROLE OF STARTUPS

RESUMO
A incorporação de novas tecnologias na medicina e mais recentemente na cardiologia tem 

crescido em volume, e em ritmo cada vez mais acelerado. O conjunto de dados acumulados e 
as recentes demandas por otimização dos resultados com custos cada vez mais enxutos tem 
estimulado o surgimento de novas ideias e de ferramentas que atendam essas demandas. 
Nesse contexto surgiram as startups, inicialmente concebidas no meio financeiro nos Estados 
Unidos, criadas por grupos de jovens com ideias inovadoras e potencial para aumentar lucros 
com custos muito baixos. Por esse motivo, as startups foram originalmente criadas na internet. 
O artigo descreve características das startups desde a sua criação até os dias atuais, bem 
como suas aplicações na área do ensino e na prática da medicina cardiovascular.

Descritores: Startups, Medicina; Cardiologia; Tecnologia 

ABSTRACT
The incorporation of new technologies in medicine and more recently in cardiology has 

been increasing in volume and at an ever-faster rate. The set of accumulated data and the 
recent demands for optimizing results with low costs have stimulated new ideas and tools that 
meet these demands. In this context, the startups emerged in the financial sector of the United 
States, created by youth groups with innovative ideas. For this reason, startups were created on 
the Internet. The article describes characteristics of startups from their inception to the present, 
as well as their applications in the field of teaching and practicing cardiovascular medicine.

Keywords: Startups;Medicine; Cardiology; Tecnology
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INTRODUÇÃO
Smartphones e tablets devido a sua facilidade de uso, 

acessibilidade, mobilidade e conectividade tornaram-se dis-
positivos de uso cotidiano dos médicos e profissionais de 
saúde. Além disso, podem criar oportunidades para melhorar 
a qualidade dos cuidados clínicos, cirúrgicos, de pacientes 
em programas de reabilitação ou mesmo em regime de home 
care. Aplicativos digitais (APP), também podem ajudar a 
melhorar o controle dos riscos de exames e procedimentos 
de graus variadas de invasibilidade.1,2  Os APPs habitualmente 
se dividem em quatro tipos: 
1. APP de comunicação - mensagens multimídia, WhatsApp, 

PicSafeMedi que permitem comunicação eficiente via 
mensagens de texto, imagem e vídeo.

2. APP de armazenamento - Notability, Elogbook: arma-
zenamento eletrônico de anotações de pacientes e 
diários de casos que podem ser compartilhados com 
outras pessoas.

3. APP educacionais - FlapApp, Touch Surgery: guias passo 
a passo dos procedimentos cirúrgicos para auxiliar bancos 
de dados de revistas médicas e de aprendizagem.

4. APP de monitoramento - SilpaRamanitor: aplicativo de mo-
nitoramento gratuito com base em análise fotográfica para 
detecção precoce de retalhos cirúrgicos comprometidos.
No pré-operatório os APPs podem auxiliar na verificação 

sistemática de fatores de risco, assim como na adesão às 
recomendações como por exemplo, em relação a tratamentos 
anticoagulantes ou anti-hipertensivos. Durante a cirurgia, os 
aplicativos podem ajudar a racionalizar a gestão de volumes 
infundidos e a estimativa da perda de sangue. Após a cirurgia, 
smartphones e/ou sensores conectados (oxímetro de pulso, 
tatuagem eletrônica, colar de bioimpedância) podem ser 
usados para monitorar a temperatura corporal, frequência 
cardíaca e sua variabilidade (detecção de arritmia cardíaca), 
frequência respiratória, saturação de oxigênio arterial e con-
teúdo de líquido torácico. 

Portanto, essas ferramentas têm potencial para a de-
tecção precoce de complicações infecciosas, cardíacas e 
respiratórias, tanto na fase hospitalar com após a alta para 
casa. Existem APP com listas eletrônicas para aprimorar a 
comunicação entre os pacientes e profissionais de saúde 
e acompanhar e registrar passo a passo cada elemento 
da jornada cirúrgica. Todos esses elementos em conjunto, 
podem resultar em detecção prévia de complicações, di-
minuição das readmissões hospitalares e dos custos com 
saúde.1,2 É nesse contexto tecnológico e moderno onde a 
inovação é constante e necessária que surgiram as startups. 
Seu crescimento nas diversas áreas e sua aplicabilidade 
prática com retorno financeiro e baixo custo operacional são 
seus principais diferenciais. 
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O QUE É UMA STARTUP?
Inicialmente concebidas no meio financeiro nos Estados 

Unidos, no início do milênio, as startups foram criadas por 
grupos de jovens com ideias inovadoras, e potenciais para 
aumentar lucros com custos muito baixos. Nesse modelo de 
negócio o melhor resultado é rapidamente obtido com receitas 
cada vez maiores sem incremento dos custos fixos. Por esse 
motivo as startups foram originalmente cridas na internet. Atual-
mente a Nubank a Uber e a Airbnb, criaram soluções disruptivas 
e estão influenciando ou mudando a rotina de nossas vidas.2

No Brasil temos muitos exemplos de negócios que vão 
desde entregas de produtos, hospedagem de cães, venda de 
milhas para passagens aéreas apenas para citar alguns exem-
plos. A Revista Exame3,4 tem publicado matérias a respeito 
do uso de APP, com ideias que viraram um exitoso negócio. 
A startup DogHero foi criada para solucionar um problema de 
donos de cães e outros pets: onde deixá-los durante viagens 
e como serão cuidados durante essa “hospedagem”. O ne-
gócio já possui 15 mil anfitriões e 450 mil cães cadastrados 
em sua plataforma. A LocalChef que foi lançada em junho 
de 2016, para conectar consumidores a chefs autônomos. 
A ideia é que cozinheiros trabalhem em suas residências, 
enquanto o negócio faz toda a logística para que a comida 
chegue aos clientes no local e data combinados.3,4

Na medicina, uma patente inovadora pode se transformar 
em uma startup, desde que ela comprove ser repetível e esca-
lável. Além disso, estão cada vez mais presentes no dia a dia 
do médico e dos pacientes o emprego de novas tecnologias 
associado ao uso crescente da internet. Existem APP para 
discussão de casos clínicos, com opiniões de especialistas de 
diversas áreas, uma ferramenta muito útil para residentes ou 
para profissionais de áreas rurais, onde o acesso a solução do 
caso postado pode ser facilitada. As características essenciais 
de uma startup são descritas a seguir.3,4 

Proposta de valor: Valor não referente à questão mone-
tária e sim ao objetivo da empresa em relação ao cliente. 
A proposta de valor deve atender a demanda do cliente 
oferecendo um produto inovador.

Escalabilidade e repetitividade: O primeiro se refere ao 
crescimento e custos da empresa: o empreendimento cres-
ce, mas os custos não aumentam na mesma proporção. 
Ser repetível, o produto pode ser entregue em uma escala 

potencialmente ilimitada, com a capacidade de crescimento 
e expansão do negócio.

Estratégia disruptiva: Deve oferecer modelo de negócios 
com proposta de valor inovador, com foco do cuidado dire-
cionado ao paciente. Tecnologias que melhorem a relação 
médico-paciente.

Medical startups 5 são reconhecidas internacionalmente, 
não só no meio científico pela credibilidade de seus con-
teúdos, como também no mercado financeiro, dado seu 
potencial de crescimento. As cinco maiores startups dedi-
cadas a cardiologia e algumas de suas características estão 
descritas na Tabela 1.  

Em 2017 Brady Huggett, publicou na Revista Nature o 
ranking dos investimentos por países em startups. Na Tabela 2 
demonstramos os respectivos valores.6 

Os investimentos em saúde digital são relevantes e repre-
sentam aproximadamente 10% dos investimentos em startups 
apoiados em capital de risco. As startups de saúde digital em 
diabetes representam 4% dos investimentos em saúde digital.7

STARTUPS NO BRASIL
Instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior 

investem em startups. Desde 2014, o Cubo Itaú, espaço físico 
e digital, cria conexões e gera valor entre empreendedor e in-
vestidor, empresas, universidades e outros parceiros. Uma das 
empresas residentes no Cubo é a InYou, uma plataforma que 
combina biotecnologia, inteligência artificial e saúde. Trata-se 
de uma plataforma de mudança no estilo de vida, baseada em 
orientação nutricional, atividade física e meditação. A InYou é 
investida pela Advanced Digital Health (ADH), especializada 
em análise de mapeamento genético voltada para a prevenção 
de doenças, promoção do bem-estar e longevidade.

Tabela 1. Principais características das Medical startups.

Startup País (origem) Valor (dólares) Objetivos e projetos

VERILY EUA 1,8 Bilhões

Desenvolve ferramentas e plataformas para permitir uma 
coleta de dados contínua para tomada de decisão oportuna 
e intervenções eficazes. Executa estudos longitudinais para 
entender melhor as formas de prever e prevenir o início e a 
progressão de cardiopatias.

CVRX EUA 351,8 Milhões
Desenvolveu uma tecnologia implantável, chamada Barostim, 
para o tratamento de hipertensão arterial e da insuficiência 
cardíaca.

CARDIODX EUA 311,3 Milhões
Disponibiliza diagnóstico genômico cardiovascular com testes 
clinicamente validados para avaliação de pacientes com doença 
arterial coronariana, arritmias cardíacas e insuficiência cardíaca.

Blue Rock Canadá 225 Milhões Terapias celulares. Inicialmente, tendo como alvo doenças 
cerebrais e cardíacas

CircuLite EUA Não disponível
Desenvolve dispositivos cardiovasculares, focados no 
emprego de microbombas minimamente invasivas para tratar 
insuficiência cardíaca crônica.

Tabela 2. Valores investidos em startups.

País Valor investido em milhões 
de dólares

EUA 2.339
China 324.4
Reino Unido 190.2
Irlanda 96.9
Canada 93.9
Alemanha 80.0
França 49.4
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ASPECTOS JURÍDICOS E LEGISLAÇÃO 
VIGENTE 

Foi criado no dia 19 de março deste ano, no campo da regu-
lação entre o poder público e os empresários,8 o Inova Simples, 
que visa reduzir barreiras burocráticas e custos para criação, 
manutenção e extinção de startups e empresas de inovação no 
País. Também foi criada a ESC, Empresa Simples de Crédito, 
que facilita o acesso a investimentos com baixo custo para em-
presários desse segmento. Em sintonia com o aperfeiçoamento 
da legislação o Estado de São Paulo implantou sua Política de 
Inovação na Secretaria de Estado da Saúde, e demais Instituições 
Científicas e Tecnológicas do (ICTESPs). Essas medidas no seu 
conjunto, certamente viabilizarão muitas inovações no formato 
startup que estavam hibernando por falta de uma legislação 
específica, bem como facilitarão investimentos no setor.

AS STARTUPS NA FORMAÇÃO 
DO MÉDICO

Segundo dados da Associação Brasileira de Startups 
(Abstartups) e do Centro de Inovação para a Educação Brasi-
leira (Cieb), as Edtechs representam 7,8% do total de startups 
no Brasil, crescendo em média 20% ao ano. Estão em funcio-
namento laboratórios virtuais em muitas universidades, essas 
instituições usam realidade virtual, conceitos de gamificação, 
os estudantes podem visualizar com precisão os órgãos de um 
paciente virtual e analisar as respectivas estruturas anatômicas. 

Em contrapartida foram gerados a partir de startups 
criadas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, projetos como o Portal do 
Paciente, o Abracatraca e o Controle de Leitos.

AS STARTUPS E A ROBÓTICA
No ensino da medicina a robótica pode ser empregada, os 

robôs farão parte de nossas vidas e serão ferramentas muito 
úteis em nosso trabalho. O P2 é um robô de telepresença 
que pode nos representar remotamente mostrando por vídeo, 
nossa voz e movimentos em tempo real.9,10 Programas de 
educação a distância e serviços médicos de telediagnóstico 
são algumas facilidades desse tipo de equipamento. (Figura 1)

O mercado global de robótica médica deve crescer mais 
de 20 bilhões dólares até 2023. O principal fator para esse 
crescimento vem da demanda pelo uso de robôs em cirurgias 

Figura 1. Robô de telepresença P2.

minimamente invasivas. Nesse sentido, a Robocath, uma 
startup criada em 2009 em Rouen, na França, desenvolve 
e comercializa sistemas robóticos cardiovasculares para o 
tratamento de doenças vasculares. Recentemente, a startup 
francesa conseguiu um financiamento de cinco milhões de 
euros para apoiar a implantação de sua plataforma robótica 
em mercados estratégicos da Europa. 11

AS STARTUPS NA SOCESP
A SOCESP criou em 2019, um Núcleo de Inovação Tec-

nológica (NITEC) e como parte das atividades científicas do 
nosso congresso, uma Arena de Inovação Tecnológica na 
qual estiveram presentes empresas de segmentos como 
Telemedicina, Big Data, APP, simulação com realidade virtual, 
impressões biológicas 3D, e diversas startups. A criação do 
NITEC busca na inovação a forma mais eficiente de motivar 
e incentivar a participação dos nossos jovens cardiologistas.
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