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1. APRESENTAÇÃO 

 
O Curso de Especialização em Cirurgia Vascular e Endovascular realizado desde 1979, em 

parceria com a Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência do Rio de Janeiro 

(RBSPB-RJ) entre 1984 e 2001, com a Clínica Sorocaba de 2001 a 2013 e com o Centervasc- 

Rio a partir de 2014, tem tido uma participação sempre pioneira no desenvolvimento da área 

Cirurgia Vascular, através de uma atuação equilibrada das atividades de ensino e pesquisa de 

natureza acadêmica, e uma grande interação com renomados profissionais do setor. Os alunos 

que concluíram o curso estão exercendo a especialidade em todo o Brasil. 

O Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular é realizado a cada ano, durante o qual 

fazemos reuniões com vários ex-alunos e os professores trocando experiências e informações 

sobre a especialidade. Novas técnicas surgem a cada dia e, por isso, em 2001 foi incorporada 

ao curso a Cirurgia Endovascular, cada vez mais utilizada em todo o mundo. Já formamos, 

desde o início do curso, mais de uma centena de especialistas em Cirurgia Vascular. 

1.1 Vagas 

Serão ofertadas 03 (três) vagas para o programa de Cirurgia Endovascular.  

1.2 Duração e Carga horária. 

O curso tem duração de 1 (um) ano, com carga horária de 44 horas semanais e carga horária 

total de 2112 horas.  

1.3 Remuneração 

O candidato devidamente aprovado e matriculado no programa receberá, a título de   

remuneração, 12 parcelas de R$ 5.000,00/ mês (cinco mil reais) – valor bruto. 

 
2. TÍTULO, NATUREZA E OBJETIVOS 

2.1 Título e natureza 

Nome: Cirurgia Endovascular 

Área de Conhecimento: 4.01.02.00-9 

Forma de Oferta: Presencial 

2.2 Objetivos 

Desenvolver sólidos conhecimentos da especialidade para um desempenho profissional 

elevado. Ao término do curso o aluno está apto a exercer a especialidade, utilizando todos os 

recursos e técnicas disponíveis. 

2.3 Público alvo 

Médicos formados com registro no Conselho Regional de Medicina, que tenham completado 

Residência Médica ou Pós-Graduação em Cirurgia Vascular, com a duração mínima de dois 

anos. 



3. INSCRIÇÕES 

 

3.1  Período / local / data 

Período Horário / Local Taxa de Inscrição 

02/12/2021 a 

15/12/2021 

 

Portal do Instituto D’Or de Pesquisa e 
Ensino (IDOR) 

www.idor.org 

 

 

R$ 250,00 

 

3.2 Procedimentos para inscrição: 

3.2.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação   das normas e 

condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 3.2.2 A fim de evitar ônus desnecessário, o candidato deverá tomar conhecimento de todos os 

requisitos e condições exigidas para o processo seletivo, antes de recolher o valor da taxa de 

inscrição.  

 3.2.3 Realizar a inscrição pelo Portal do IDOR na internet, www.idor.org, onde estarão 

disponibilizados o Edital e o Formulário de Inscrição até às 23h59min do dia 15 de dezembro de 

2021 (horário de Brasília).  

 3.2.4 Não serão aceitas inscrições condicionais e/ou fora do período e horários estabelecidos, 

quaisquer que sejam as razões alegadas, salvo pelo adiamento ou prorrogação oficial do período 

inicialmente divulgado. 

3.2.5 Alerta-se aos candidatos que em decorrência do estado de “Emergência de Saúde Pública 

Internacional” reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e o estado de “Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional” reconhecido pelo Ministério da Saúde e demais 

determinações das autoridades sanitárias estadual e municipal, medidas adicionais ou alterações em 

datas, normas, e outras cláusulas poderão ser aditadas ao Edital sempre que necessário, com a 

devida publicação na forma de nota oficial no site do Processo Seletivo. Os candidatos deverão 

manter-se informados com visita periódica ao site do processo seletivo www.idor.org.  

 3.2.6 Sobre o Pagamento da taxa de inscrição de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), para o 

processo seletivo pode ser efetuado: 

• Boleto bancário a ser impresso em www.idor.org. O boleto bancário deverá ser pago nos 

caixas de atendimento bancário (guichês), nos caixas eletrônicos de qualquer agência 

bancária ou pela internet, impreterivelmente até o vencimento, estipulado no boleto bancário, 

observados os horários definidos pelas agências bancárias para pagamento de títulos, assim 

como as regras para pagamento constantes neste Edital.  

OU 

• Cartão de crédito no site do Processo Seletivo (www.idor.org). 

• NÃO será aceito pagamento da taxa de inscrição feita em casas lotéricas, supermercados, 

http://www.idor.org/


agências dos Correios, depósito comum (conta corrente ou em caixa eletrônico), 

agendamento de pagamento, ordem de pagamento, DOC, Doc eletrônico, transferência 

eletrônica ou pagamento após a data de vencimento constante do boleto bancário.  

• O candidato deverá manter sob sua guarda uma cópia do comprovante de pagamento da 

taxa de inscrição. 

• ATENÇÃO: O simples recolhimento da taxa de inscrição não significa que a mesma tenha 

sido efetivada. A efetivação será comprovada através do recebimento do crédito do 

pagamento pela Instituição bancária e do recebimento da documentação exigida. 

3.3 Informações Complementares: 

3.3.1 A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma expressa de aceitação de todas as 

normas constantes no presente Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

 3.3.2 Não serão aceitas inscrições, pagamentos de taxa de inscrição ou qualquer documentação 

exigida condicionais e/ou fora do período e horários estabelecidos, quaisquer que sejam as razões 

alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente divulgado. 

 3.3.3 A taxa de inscrição NÃO SERÁ DEVOLVIDA em hipótese alguma, nem haverá parcelamento 

do valor da taxa. 

3.4 A inscrição no Processo Seletivo é pessoal e intransferível; 

 3.4.1 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário 

de Solicitação de Inscrição, especialmente quanto ao código do Programa pretendido. A inscrição no 

Processo Seletivo deve ser feita com antecedência, evitando-se o possível congestionamento nas 

linhas de comunicação nos últimos dias de inscrição. Os campos deverão ser preenchidos com 

cautela para evitar erros ou dúvidas, o que impossibilitará a realização da prova, a correção e, se 

necessário, o desempate 

 3.4.2 O candidato que fizer qualquer declaração falsa ao se inscrever, ou que não puder satisfazer 

todas as condições enumeradas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, sendo anulados todos os 

atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido aprovado no concurso. 

 3.4.3 Não será prorrogado o prazo para a entrega de documentos ou para suprimento de lacuna do 

requerimento da inscrição. 

 

4. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 4.1 O candidato poderá acessar seu status e confirmação de inscrição no Portal do Candidato pelo 

Portal do IDOR na internet (www.idor.org) após preenchimento do Formulário de Inscrição e 

pagamento.  

 4.2 O candidato deverá verificar suas informações, status e confirmação de inscrição no Portal do 

Candidato  devendo solicitar sua imediata correção no período de inscrição (até dia 15/12/2021), 

caso algum dado esteja incorreto, através de contato com a Secretaria de Ensino do IDOR, através 

do email ensinosp@idor.org. A mensagem deve ser enviada com o assunto: “FELLOWSHIP 



CIRURGIA ENDOVASCULAR - CORREÇÃO DE DADOS”. No corpo da mensagem, deverão estar 

contidos o nome completo, o número do CPF do candidato e a justificativa do pedido de correção 

dos dados.  

 4.3 O candidato ficará responsável pela verificação do dia e horário da prova, assim como seus 

dados de inscrição no site do IDOR. 

 4.4 O candidato deverá portar no dia de realização da prova documento de identificação oficial com 

foto LEGÍVEL E EM BOM ESTADO 

4.5 As informações obtidas por meio de contato telefônico não se revestem de caráter oficial, 

devendo o candidato utilizar-se dos meios indicados no presente Edital para certificar-se sobre 

orientações, datas e horários de realização das provas. 

 

5.  PROCESSO SELETIVO 

5.1 O Processo Seletivo terá duas fases, conforme segue:  

1ª Fase: Prova escrita Presencial (4 questões dissertativas e 5 de múltiplas escolha) – A ser 

realizada no Centervasc, localizado no endereço: R. Sorocaba, 477 - Sala 801 - Botafogo, Rio 

de Janeiro - RJ, CEP 22271-110. 

2ª Fase: Entrevista, Análise e Arguição do Currículo. 

5.2 A primeira fase consistirá de Prova escrita e será realizada no dia 18/12/2021, sábado, das 

08h00min às 13h00min (horário de Brasília),com 5 horas de duração. A prova será encerrada assim 

que o tempo limite for atingido.  

5.3 A segunda fase consistirá de Entrevista, Análise e Arguição do Curriculum Vitae. Será realizada 

no dia 18 de dezembro das 15h às 18h (horário de Brasília), presencial, após a prova escrita.  

5.4 Eventuais mudanças de data ou horário das provas serão avisadas com antecedência de até 72 

horas aos candidatos regularmente inscritos.  

 

6. DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 Serão considerados APROVADOS na primeria fase do processo seletivo o candidato que acertar, 

pelo menos, 70% do valor total da prova. A classificação se dará em ordem decrescente de pontuação.  

6.2 O resultado final será divulgado no dia 21/12/2021, a partir das 18h, no Portal do IDOR, 
www.idor.org. 

6.3 Será considerado selecionado o candidato que tiver sua classificação dentro do número de vagas 
previstas, conforme o subitem 1.1. 

 

7. DISCIPLINAS, METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA 
 

a. DISCIPLINAS E METODOLOGIA 

 

Metodologia – A metodologia utilizada varia de acordo com as características próprias 

de cada disciplina. As disciplinas de ênfase teórica tem aulas predominantemente 

http://www.idor.org/


expositivas, ilustradas com exemplos práticos, complementadas por seminários e 

discussão de artigos. As disciplinas de cunho prático são predominantemente 

realizadas em hospitais 

 
 

Disciplina: Cirurgia Vascular I 

Ementa: Anatomia arterial, venosa e linfática. A. Radiologia Vascular. Princípios físicos 

das irradiações. Técnicas de proteção radiológica. Métodos diagnósticos aplicados em 

patologia vascular. Dopplerometria, Pletismografia, Termografia, Ultrassonografia. 

Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética. Métodos diagnósticos 

aplicados em patologia vascular. Métodos diagnósticos aplicados em patologia vascular 

III – Arteriografia I: – Troncos supraórticos e cerebral; Arteriografia II – Visceral; 

Arteriografia III – Aortoilíaca e dos membros inferiores. Métodos diagnósticos aplicados 

em patologia vascular IV: – Flebografia Complicações em angiografia. 

Bibliografia: 

1 – Sidawy AP, Perler BA. Rutherford’s Vascular Surgery and Endovascular Therapy. 

Philadelphia, Elsevier, 9 ed. 2019 

2 – Rasmussen TE, Nigel, RM. Rich’s Vascular Trauma. Philadelphia. Elsevier, 3 ed. 2016 

R, Loureiro E. Cirurgia Vascular. Rio de Janeiro, 4 ed. 

 

Disciplina: Cirurgia Vascular II 

Angiodisplasias. Angioplastia Transluminal. Stents e Endopróteses. Traumatismos 

vasculares. Tromboendarterectomia. Doença Arterial Obstrutiva Cirurgia das 

obstruções aortoilíacas. Oclusão arterial aguda: embolia e trombose. 

Revascularizações arteriais extra-anatômicas. Hipertensão renovascular e nefropatias 

isquêmica. Revascularização intestinal. Tratamento da isquemia vascular cerebral 

extracraniana. Aneurismas viscerais e periféricos. Aneurismas da aorta abdominal. 

Dissecção Aguda e Crônica da Aorta. Infecção em cirurgia vascular. 

   Bibliografia : 

1 – Sidawy AP, Perler BA. Rutherford’s Vascular Surgery and Endovascular Therapy. 

Philadelphia, Elsevier, 9 ed. 2019 

2 – Rasmussen TE, Nigel, RM. Rich’s Vascular Trauma. Philadelphia. Elsevier, 3 ed. 2016 

3 – Brito CJ, Murilo R, Loureiro E. Cirurgia Vascular. Rio de Janeiro, 4 ed. 2020 

Pré-Requisitos: Cirurgia Vascular 
 
 
 
 



 

b. COMPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 

No da 

Disciplina 

Disciplina Pré-requisito Carga Horária Total 

Teórica Prática Total 

I Cirurgia Vascular I  140 1010 1150 

II Cirurgia Vascular II I 140 1010 1150 

 Trabalho de

 Conclusão 

Curso 

    

CARGA HORÁRIA TOTAL 280 2020 2300 

 
(*)Trabalho Final (Monografia) Não terá sua carga horária computada na carga horária total do Curso 

 

 
8. COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

 
Nome 

Arno von Ristow 

Bernardo Massière 

Alberto Vescovi 

Daniel Marques Figueiredo Leal 

Paula Vivas 





 


