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Cardiologia do Exercício

Homenagem aos Drs. Salvador Serra e Ricardo Vivacqua

Nosso evento científico anual
foi marcado por novidades,
homenagens e muita animação
na plateia! Inovando no modelo,
a Imersão ocorreu nos dias 9 e 10
DERCAD e amigos
de novembro, sexta-feira à noite
e durante todo o dia de sábado,
o que agradou a todos e será mantido. Aproveitamos o momento
para uma merecida homenagem aos Drs. Salvador Serra e Ricardo
Vivacqua, pela inestimável contribuição não
só ao DERCAD, mas à Cardiologia do Estado
do Rio de Janeiro. Graças ao brilhantismo de
todos os palestrantes, assistimos a um evento
de altíssimo nível, que entusiasmou o público
em vários momentos e superou as nossas
expectativas. Agradecemos o apoio da SOCERJ,
dos nossos patrocinadores e de todos que
tornaram a Imersão um sucesso!
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Reabilitação Supervisionada
em Pacientes com Insuficiência
Cardíaca Crônica Reduziu em 41%
o Índice de Eventos em Dez Anos
Palestrantes fizeram o sucesso da Imersão
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Mais um ano termina e logo outro recomeça no infindável ciclo renovador da
vida! Se o momento é propício a reflexões, também nos convida a festejar os
sucessos colhidos ao longo do caminho. Não há desperdício, tudo é aprendizado:
da tristeza que veio ao sorriso que surpreendeu. O DERCAD/RJ deseja, nas palavras
de Mário Quintana, vida nova e plena a todos os que reconhecem, em cada dia
do novo ano, uma oportunidade imperdível de ser feliz!
Andrea London

“A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são seis horas!
Quando de vê, já é sexta-feira!
Quando se vê, já é Natal...
Quando se vê, já terminou o ano...
Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida.
Quando se vê, passaram 50 anos!
Agora é tarde demais para ser reprovado...
Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio.
Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e
inútil das horas... “
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Reabilitação... Hoje

Todos os Cardiologia do
Exercício estão, integralmente,
em: www.dercad.org.br

Dr. Salvador Serra - RJ
Instituto Estadual de Cardiologia
Aloysio de Castro – RJ
Hospital Pró-Cardíaco – RJ
Instituto de Pós-Graduação Médica do
Rio de Janeiro

O estudo HF-ACTION, que pesquisou os
efeitos do exercício físico em pacientes
com insuficiência cardíaca crônica
(ICC), foi motivo de análise crítica
contundente1,2. Embora patrocinado por
órgão governamental norte-americano,
com esperado menor risco potencial de
conflito de interesse, o estudo evoluiu
com afastamento espontâneo de muitos
pacientes. Além disso, alguns inseridos no
grupo de exercício não tiveram supervisão
durante as sessões de atividade física e,
paradoxalmente, os pacientes do grupo
controle, em alguns momentos, realizaram
exercício com mais frequência e maior
intensidade que aqueles randomizados

continua >

Mario Quintana
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