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PARECER CREMEB Nº 32/10 

(Aprovado em Sessão da 3ª Câmara de 13/05/2010) 
 
EXPEDIENTE CONSULTA N.º 169.266/09 
ASSUNTO: Tratamento endovascular do aneurisma da aorta abdominal justa-
renal.  
RELATOR: Cons. Luiz Augusto Rogério Vasconcellos 
 

EMENTA: É aceito o tratamento 
endovascular para o aneurisma da aorta  
abdominal justa-renal.  O uso da 
endoprótese fenestrada deve obedecer 
critérios rigorosos de indicação cl ínica e  
de habil i tação do médico,  sempre 
esclarecendo o paciente sobre seus 
riscos e benefícios. 

 
DA CONSULTA 
 
O Planserv (Assistênc ia à Saúde dos Serv idores Públ icos Estaduais)  encaminha 
consulta ao CREMEB sol ic i tando manifestação sobre rea l ização de procedimento 
endovascular para  correção de aneurisma da aorta abdominal justa-renal.   
Relata na consu lta que, recebeu sol ic i tação para real ização de procedimento 
endovascular para t ratamento de aneurisma da aorta abdomina l,  na posição justa-
renal,  e encaminhou para aval iação da Coordenação Médica daquela inst i tu ição, 
que considerou que esta forma de t ratamento “const i tuía-se em proced imento 
experimenta l ”.  Acrescenta que em se t ratamento de procedimento exper imenta l ,  o  
Planserv não ter ia obr igação de cobertura assistenc ia l ,  c i tando o Decreto n°  9552 
de 21 de setembro de 2005, que aprova regulamento do P lanserv.   
T ransc reve  a  Seção  I I  –  DOS SERVIÇOS SEM COBERTURA,  no  seu  a r t igo  16 :  
“Nã o  e s tã o  co be r tos  p e lo  P lan se rv :  
I  – t ratamento cl ín ico  ou cirúrg ico experimental ,  assim def in ido pela autor idade 
competente”.   
Acrescenta à consul ta a sol ic i tação do procedimento,  laudo de angio-tomograf ia 
computador izada,  cópia do pedido de autor ização do proced imento negado, art igos 
cient í f icos e parecer técnico da Coordenação Médica do Planserv.     
 
DO PARECER 
 
A Corregedoria do CREMEB encaminha estes documentos para a Câmara Técn ica 
de Angiologia e  Cirurgia Vascular,  fo rmulando as seguintes perguntas:  

1. “Procedimento Endovascular para t ratamento de aneurisma de aorta justa  
renal,  tem caráter de experiência?” 

2. “A endoprótese fenest rada é um procedimento em uso correto?” 
A Câmara Técnica se reuniu e emit iu re latór io.   
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Antes de responder as questões formuladas pela corregedor ia,  se torna mandatório  
contextual izar as questões envolvidas no tratamento proposto.  
O aneurisma da aorta abdominal é  uma doença que apresenta e levada morb idade e 
morta l idade, re lacionadas não só à doença e sua evolução, mas também ao 
tratamento necessário  a sua correção. O aneurisma da aor ta abdomina l tem como 
princ ipal  compl icação a rotura,  que apresenta morta l idade que pode chegar a mais  
de 90%, segundo l i te ratura médica, quando acontece fora do ambiente hospita lar .  A 
l i te ratura recomenda que uma vez diagnost icado o aneurisma, o mesmo deve ser  
t ratado, desde que o  r isco operatór io seja aceitáve l,  aval iando cada paciente 
indiv idualmente.  Considera-se como r isco operatór io ,  pr incipalmente as 
comorbidades do paciente,  a local ização do aneurisma e a técnica ut i l izada para 
sua correção. Neste sent ido observamos a af i rmação da Câmara Técnica:  “O 
tratamento c irúrgico da aorta é acompanhado de signi f icat iva morb idade e 
morta l idade desde o iníc io do desenvo lv imento da técnica até os dias atuais.  Ta is  
compl icações são decorrentes pr incipalmente do trauma c irúrg ico gerado pelo  
acesso ao vaso e pela necessidade do p inçamento arter ia l  temporário ” .    
 
Sempre fo i  p reocupação dos médicos envo lv idos com o  t ra tamento do aneur isma 
da aor ta  abdomina l  procurar  o  d iagnóst ico  precoce dos por tadores de aneur isma,  
rea l izando campanhas de esc larec imento sobre a  doença junto  aos médicos e  à 
população.  A out ra  ver tente  desta  preocupação estava na melhor ia  da técn ica 
operatór ia ut i l izada. A técnica operatór ia convencional,  chamada de cirurgia aberta, 
era a única disponível até a década de 1990, para aneurismas da aorta torácica, 
tóraco-abdominal e abdominal.  Neste contexto surge a técnica da cirurgia 
endovascular, que apresentou sua primeira publ icação em 1991. 
 
Com re lação à técnica endovascular a Câmara Técnica comenta :  “Neste cenár io,  o 
t ratamento endovascu lar de segmentos como aorta torácica descendente e aorta 
infra-rena l surg iu como uma opção,  in ic ia lmente  descri ta  em relatos de casos,  
passando a re latos de sér ies com cerca de 2500 pacientes acompanhados ” ,  
refer indo-se a uma publ icação do ano de  2000.  
Segue af irmando: “Vale ressaltar que,  mesmo antes de surgi rem estudos 
comparat ivos,  não necessariamente “ randomizados” ,  esta técn ica já encontrava 
ampla aceitação nos pr incipa is fóruns e  reuniões de  especial ista ao redor do 
mundo, por  sua menor taxa de complicações. Cumpri r  a e tapa di ta Fase I I I  da 
pesquisa c l ín ica (comparação de resultados com o tratamento referênc ia) em 
patologias c irúrgicas e  complexas como Aneurisma de Aorta ,  to rna-se prat icamente 
inviável  pela quant idade de var iáve is  e  vieses envolv idos.  Neste  contexto,  
comparação de sér ies histór icas usando resu ltados do t ra tamento padrão 
previamente rea l izado naquele serviço é uma opção vál ida.  Atualmente,  para aorta  
abdominal ,  já existem estudos com número signif icat ivo de casos,  mostrando uma 
menor taxa de complicações com o t ratamento endovascular quando comparado ao 
tratamento convencional da aorta inf ra-renal ” .   
 
A questão que se coloca é se a exper iência com os resu ltados da correção 
endovascular  para aneurisma da aor ta torác ica e abdominal,  pode ser considerado 
também para o aneur isma da aorta abdominal na posição justa-renal.  Para esta  
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local ização a técn ica convenciona l (aberta),  impl ica no clampeamento da aorta na 
porção supra-rena l,  levando a uma maior morbidade e morta l idade em relação ao 
clampeamento inf ra-renal.   A técnica endovascular para t ratamento do aneurisma 
justa-rena l,  apresenta  como diferença em relação a técn ica padrão, em l inhas 
gerais,  a necess idade de uma endoprótese fenestrada (customizada) e de dois 
segmentos de endopróteses (stent ’s revest idos) a lém do habitua l,  para manutenção 
da perviedade das artér ias rena is.    
O uso da endoprótese fenestrada impl ica obviamente no domínio da técnica de 
ci rurg ia endovascu lar.  As especial izações são atualmente def in idas pela Comissão 
Mista de Especia l idades, composta pe lo  Conselho Federal de Medic ina (CFM),  
Associação Médica Brasi le i ra (AMB) e  Comissão Naciona l de Residência Médica 
(CNRM), e d isc ip l inadas pela Resolução CFM n°  1845/2008 que trata da 
capacitação das especial idades e respect ivas áreas de atuação, como 
Angiorradio logia e Cirurg ia Endovascu lar e  Radio logia Intervencionista e 
Angiorradio logia.  Além  da capacitação técnica,  outra questão envolvida diz respeito 
ao custo do procedimento. A técnica endovascular é uma técnica de alto custo no 
Brasi l,  quando comparado a outros países,  especia lmente pelo custo dos materia is. 
Com respeito ao custo da endoprótese fenestrada, esta apresenta custo ainda mais 
e levado, em relação a técnica endovascular padrão, por se t ratar endoprótese 
confeccionada de forma personal izada.    
 
A Agência Naciona l de Saúde (ANS) tem por f ina l idade inst i tuc ional promover a 
defesa do interesse públ ico  na assistênc ia suplementar  à saúde, regu lar  as 
operadoras setor ia is -  inclus ive quanto às suas re lações com prestadores e 
consumidores - e  cont r ibui r  para o desenvolvimento das ações de saúde no País.  
Com relação a referência  de se t ratar de técnica c irúrgica experimental ,  a ANS trata 
do assunto na Resolução Normat iva nº 211, de 11 de janeiro de 2010, no seu art igo 
16, def in indo o que, para este órgão regulador,  pode ser considerado como 
procedimento experimental .  
“Art.  16.  A cobertura assistencia l de que trata o p lano-referência compreende todos 

os procedimentos clín icos,  c irúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e 

emergência, na forma estabelecida no art igo 10 da Lei nº 9.656, de 1998.  

§ 1º São permit idas as seguintes exclusões assistenciais previstas no art igo 10 da 

Lei nº 9.656, de 1998:  

I  -  t ratamento cl ín ico  ou ci rúrg ico experimental ,  isto é,  aqueles que:   

 

a) empregam medicamentos,  produtos para a  saúde ou técnicas não 

regis trados/não regular izados no país;   

 

b) são considerados experimenta is pe lo Conselho Federal de Medicina – CFM ou 

pelo Conse lho Federal  de Odontologia- CFO; ou  

 

c) cu jas indicações não constem da bula/manual reg ist rada na ANVISA (uso of f -
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label )”  

 
Anal isando os cr itér ios def in idos pela ANS, f ica evidenciado que a técnica 
endovascular descrita para tratamento do aneurisma justa-renal da aorta abdominal, 
não se enquadra na def in ição de tra tamento exper imenta l .  A inda neste diapasão,  
não sendo enquadrado como método experimental,  trata-se de tratamento seguro 
para o paciente.  Atualmente já se encontram inúmeras publ icações, apresentando 
séries s ignif icat ivas re latando o uso de endopróteses fenestradas. Estas 
publ icações são em sua tota l idade observadas em l íngua estrangeira,  d i ferente das 
séries nacionais onde predominam relatos de casos. Como em outras técnicas 
cirúrgicas e t ratando-se de doença complexa, com inúmeras variáveis, torna-se 
prat icamente inviável cumprir  a etapa fase I I I  da pesquisa cl ín ica,  sendo 
universalmente aceito a comparação de resultados com séries históricas.   
 
A discussão pert inente é def in ir  que pacientes são candidatos para esta técnica.  A 
l i te ratura  especial izada é categórica  em ind icar para este método, pacientes de al to  
r isco cl ín ico.  A boa prát ica médica determina que seja real izado por prof iss ionais  
qual i f icados e com o pleno conhecimento do paciente sobre o que é o método, seus 
r iscos e benefíc ios.  A qual i f icação prof iss ional é def in ida por legis lação específ ica 
no sistema conselha l.  
 
Junto com toda a d iscussão técn ico-c ientí f ica caminha a  discussão ét ica .  O Código 
de Ét ica Médica t rás alguns art igos que se ap l icam a estas questões, como: 
Art .  2º -  O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em 
benefíc io da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade 
prof issiona l.  
Art .  5º -  O médico deve aprimorar cont inuamente seus conhecimentos e usar o  
melhor do progresso c ient í f ico em benefíc io do paciente.  
Art .  8º -  O médico não pode, em qualquer c i rcunstância ou sob qualquer pretexto,  
renunciar à sua l iberdade prof iss ional,  devendo evi tar que quaisquer rest r ições ou 
imposições possam prejudicar a ef icác ia e correção de seu t rabalho. 
Art. 16 - Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou instituição 
pública ou privada poderá l imitar a escolha, por parte do médico, dos meios a serem 
postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do 
tratamento, salvo quando em benefício do paciente. 
Art .  17 - O médico invest ido em função de direção tem o dever de assegurar as 
condições mín imas para o desempenho ét ico prof issiona l da Medic ina.  
 
É vedado ao médico: 
Art .  46 - Efetuar qualquer procedimento médico sem o esc larec imento e o 
consent imento prévios do paciente ou de seu responsáve l legal,  salvo em iminente  
perigo de v ida.  
Art .  56 - Desrespeitar o d ire i to do pac iente de decid i r  l ivremente sobre a execução 
de prát icas d iagnóst icas ou terapêut icas,  salvo em caso de iminente perigo de vida.  
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Art .  57 - De ixar de ut i l izar todos os meios disponíveis de d iagnóst icos e t ratamento 
a seu alcance em favor do pac iente.  
Art .  59 - deixar de informar ao pac iente o diagnóst ico,  o  prognóst ico,  os r iscos e 
objet ivos do t ratamento,  salvo quando a comunicação d ireta ao mesmo possa 
provocar- lhe dano, devendo, nesse caso,  a comunicação ser fe i ta ao seu 
responsáve l legal.  
 
CONCLUSÃO 
 
A exigência ét ica que se impõe é que o  médico deve ter qual i f icação para real izar o 
procedimento,  t re inamento específ ico com o método e respeitar o d ire i to do 
paciente de ser  amplamente informado sobre o diagnóst ico ,  o prognóst ico,  os r iscos 
e os objet ivos do tra tamento proposto.  A medicina bras i le i ra apresenta posição de 
destaque e reconhecimento na comunidade internaciona l,  tanto  pela excelênc ia  
técnica dos médicos,  como pelo respe ito  aos resultados apresentados pelos 
serv iços nacionais,  exist indo permanente intercâmbio de formação em todas as 
áreas da medicina.  Portanto,  é de se esperar  que os procedimentos médicos 
nacionais estejam em sintonia com os real izados pela comunidade internac ional ,  
desde que regulamentados no país.  Com re lação a regulamentação de mater ia is ,  é 
óbvio considerar que o médico não é o responsável pela ent rada destes no país e 
sim as agências reguladoras,  necess itando tramitação própr ia,  com reg ist ro e 
l iberação para uso pela ANVISA. À medida que os materia is são disponibi l izados ao 
nível hosp ita lar,  se admite que este jam devidamente regist rados e  regulamentados 
pelas le is bras i le iras,  pois são disponibi l izados segundo processo comercia l  que 
independe do médico,  sendo  responsabi l idade das agências regularas,  empresas 
representantes de matérias médicos e  operadoras de planos de saúde.       
 
No tratamento do aneurisma da aorta abdominal justa-renal podem ser ut i l izadas as 
técnicas convencional  (aberta) ou endovascular ,  com ut i l ização da endoprótese 
padrão ou fenest rada.  Deverão ser consideradas as l imitações, r iscos e benefíc ios 
de cada técnica,  podendo ser especi f icamente indicada a técn ica endovascular para 
pacientes de a l to r isco operatór io,  conforme protoco los de est rat i f icação de r isco 
ci rúrg ico.  
 
A ut i l ização da endoprótese fenestrada apresenta um número crescente de casos 
bem sucedidos, se colocando como mais uma opção terapêut ica para t ratamento do 
aneurisma da aorta  abdominal justa-renal.  A indicação deverá ser ava l iada 
indiv idualmente e sempre deverá ser rea l izada por prof issiona l habi l i tado para a  
técnica proposta,  respeitando o amplo  esclarecimento do paciente,  como 
recomenda a boa prát ica médica.   
 
É o parecer, SMJ. 
 
Salvador, 26 de março de 2010. 
 
Cons. Luiz Augusto Rogério Vasconcellos 
Relator 


