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Cardiologia do Exercício

Mensagem de final de ano

Um novo ano se aproxima, tão envolto em expectativas, com a
responsabilidade imponderável de nos trazer mais alegrias, mais
recompensas, mais tempo para as realizações adiadas. Enfim, todos
os apontamentos da interminável lista mental que fazemos todos os
dias voltam com força a povoar nosso imaginário. Como diz a poetisa,
“É preciso não esquecer nada: nem a torneira aberta nem o fogo
aceso, nem o sorriso para os infelizes nem a oração de cada instante.”
Assim, o DERCAD/RJ deseja um 2014 de renovação, de redescoberta,
de refazimento interior e de muita, muita paz para todos nós!
Andréa London
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Renova-te.

Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica os teus braços para semeares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado,
Para se esquecerem de colher.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro. Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.
Cecília Meireles

DERCAD/ RJ no congresso da SBC
Este ano, tivemos a grata satisfação de
receber em nossa belíssima cidade o
68º congresso da Sociedade Brasileira
de Cardiologia, tendo como presidente
o Dr. Roberto Esporcatte. Destacamos
a participação do DERCAD/RJ neste
magnífico congresso e agradecemos

à diretoria da SBC, à comissão
organizadora do congresso e ao Dr.
Roberto Esporcatte pela oportunidade
de participarmos ativamente de tão
importante evento da cardiologia
brasileira!
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Na Era da Tecnologia, Qual o Papel
do Teste Ergométrico
Precoce após Infarto
Agudo do Miocárdio?
Dr. Evandro A. L. Bizzotto
Chefe do Setor de Ergometria e
Ergoespirometria do Hospital Federal dos
Servidores do Estado-RJ-MS

A realização do teste ergométrico (TE)
precoce após infarto agudo do miocárdio
(IAM) com supradesnível do segmento ST,
com a finalidade de estratificação de risco
de eventos futuros como reinfarto, angina
instável e morte súbita, remonta à década
de 70 e passou a ser utilizada como rotina
em diversos centros, inclusive em nosso
meio, na década de 801,2. Entretanto, em
decorrência da implementação de novas
técnicas de abordagem não invasiva e
invasiva, da evolução dos exames cardíacos
associados a imagens e da publicação
de alguns trabalhos não evidenciando
benefícios, a utilização do TE como
ferramenta capaz de fornecer informações
adicionais passou a ser questionada e sua
inclusão nos protocolos das Unidades
Coronarianas, progressivamente reduzida3.
Ao confrontar nossa experiência com dados
da literatura, observamos a presença de duas
fases distintas, a partir da utilização do TE,

ocasionando mudança de paradigma não
percebida até recentemente, em especial
entre profissionais com área de atuação não
relacionadas ao método. Na primeira fase,
pré trombólise, a redução da mortalidade
no IAM de 30% para 15% decorrente da
implementação das Unidades Coronarianas
dotadas de monitorização cardíaca invasiva
e desfibriladores, concomitantemente ao
uso de β bloqueadores, tornou necessária
a estratificação posterior deste grupo de
pacientes, objetivando a prevenção de
eventos futuros. Neste contexto, a disfunção
ventricular esquerda, a isquemia miocárdica
residual e as arritmias representam os
maiores fatores de risco para o prognóstico
tardio. Após a alta hospitalar, como
a evolução dos pacientes pós IAM
depende basicamente da quantidade de
miocárdio viável versus miocárdio em
risco, surgiu naturalmente o TE como
continua >
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