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EDITORIAL

Dr. Pablo Marino

REVISTA DO DERC - VOLUME 24 

Verifique o ícone indicativo da matéria para identificar a área do DERC.

ERGOMETRIA

ERGOESPIROMETRIA

 

 N

Artigos a serem submetidos à 
publicação deverão ser enviados para:

revistadoderc@cardiol.br

O XXV Congresso Nacional do DERC se aproxima e a Comissão Organizadora 
do evento já confirmou a participação de três destacados convidados 

      N    
N           
comentados por ilustres especialistas do DERC nas páginas seguintes.

A edição atual apresenta excelentes e profundas revisões sobre reabilitação 
cardíaca em pacientes com diabetes e reabilitação cardíaca precedendo cirurgias 
cardíacas eletivas, além de um interessante caso clínico sobre alterações 
hemodinâmicas durante teste de estresse farmacológico com dipiridamol. 

Qual o modo mais adequado de configurar a recuperação após o teste de exercício 
em protocolo de rampa quando o objetivo é avaliar a função autonômica através 
da redução da frequência cardíaca? Acompanhe uma interessante discussão 
sobre este tema no DERC em perspectiva.

Assim como na edição precedente, temos novamente a honra de publicar o 
resumo de uma tese de doutorado de um 
membro do DERC.

Destacamos por fim o novo portal do DERC, 
desenvolvido graças ao excepcional trabalho 
do Dr. Odilon Gariglio, com apoio dos Drs. 
Arnaldo Stier e Marconi Gomes. O objetivo do 
portal é agilizar e modernizar a comunicação 
do departamento, integrando Revista do 
DERC, DERC news, site e facebook, de 
modo a proporcionar acesso simples, rápido 

  N      
poderão encontrar não apenas edições 
anteriores da revista, como também artigos 
classificados por assunto, conforme as áreas 
do departamento: exercício, ergometria, 
ergoespirometria, cardiologia nuclear e reabilitação cardíaca.

Colabore com a Revista do DERC! Compartilhe e divulgue experiências 
e conhecimento! Envie artigos e relatos de caso! 

O DERC agradece!

http://www.derc.org.br

/derc.sbc

Leandro Goelzer (MS)
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Dr. Tales de Carvalho 

Presidente do DERC
 2 2

DIRETORIA DO DERC

Presidente  
Tales de Carvalho (SC)

Vice-presidente 
Odilon Gariglio Alvarenga de 
Freitas (MG)

Diretor Administrativo 
Luiz Eduardo Fonteles Ritt 
(BA)

Diretor Científico 
Gabriel Blacher Grossman 
(RS)

Diretora Financeira
Clea Simone Sabino de Souza 
Colombo (SP)

Cardiologia do Esporte e 
do Exercício 
Antonio Carlos Avanza Jr. 
(ES)

Cardiologia Nuclear
Rafael Willain Lopes (SP)

Reabilitação 
Cardiopulmonar e 
Metabólica
Mauricio Milani (DF)

PRESIDENTES DOS 
GRUPOS DE ESTUDO 
DO DERC

Dentre as novidades do Congresso 
Nacional do DERC em Florianópolis 
(www.congressoderc.com.br), que se 

  2   2 2   Costão 
do Santinho      
ampla programação destinada à discussão 
do Tratamento Clínico Pleno (TCP), 
infelizmente bastante negligenciado nos 
sistemas público e privado de saúde de 
nosso país. O TCP destinado às doenças crônicas não transmissíveis, como as 
doenças cardiovasculares e metabólicas, significa a ação sinérgica do Tratamento 
Farmacológico Otimizado e Mudanças Estruturadas de Estilo de Vida, por meio 

   N        
abrangente e de carga progressiva, composto pelo conjunto de exercícios aeróbios, 
resistidos (musculação) e de aprimoramento da flexibilidade, de acordo com as 
possibilidades e necessidades de cada paciente. Algo que exige uma fina sintonia 
com o tratamento farmacológico, que deve sofrer frequentes ajustes diante da 
série de efeitos cardiovasculares, respiratórios e metabólicos decorrentes da 
assimilação do treinamento físico. Sempre levando em consideração o TCP, serão 
oferecidas sessões que abordarão o estado de arte na prevenção e tratamento 
da  hipertensão arterial, doença coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias 

          
duas salas haverá sessões convencionais destinadas às grandes áreas do DERC: 
Ergometria/Ergoespirometria, Cardiologia do Esporte, Reabilitação Cardiopulmonar 

    N         
quais destacamos discussão interativa sobre ECG de atleta, e abordagens das 
peculiaridades na avaliação e tratamento das doenças cardiovasculares de 
mulheres, crianças e adolescentes.

Garantindo o brilho do Congresso, já temos a confirmação de imperdíveis 
participações de três palestrantes internacionais que estão entre as principais 

        N   
           

 N          
           
     N       

     
Sports Medicine, Prevention and Rehabilitation).

     
XXV Congresso Nacional do DERC 
(www.congressoderc.com.br), que certamente 
será um acontecimento inesquecível!

Saudações derquianas,

Tales de Carvalho.

http://www.congressoderc.com.br/
http://www.congressoderc.com.br/
http://www.congressoderc.com.br/
http://www.congressoderc.com.br/
http://www.congressoderc.com.br/
http://www.congressoderc.com.br/
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Coordenador do Centro de Cardiologia do Exercício do Instituto 
          

sserra@cardiol.br

N

    2) 
no limiar anaeróbico (LA) é um 
indicador do prognóstico de cirurgia 
de maior complexidade, não 
necessariamente cardiovascular, 
principalmente em idosos. 

  2 no LA inferiores 
 .min  expressam 

um mau prognóstico cirúrgico 
    

    .
mim . Considerando a primeira 

    
kg .min , a mortalidade cirúrgica 

    
o LA é superior àquele valor, 

      
Quando isquemia miocárdica 
está presente, a mortalidade 

  2    
estando o LA abaixo ou acima de 

.min  1

Certamente, a fragilidade habitual 
dos pacientes que irão se 
submeter a uma cirurgia de maior 
complexidade, particularmente, 
mas não exclusivamente, 
cardiovascular, é agravada pelo 
aumento do número de pacientes 

    

REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR E 
METABÓLICA ANTECEDENDO PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR ELETIVO

idosos que a ela se submetem, 
    

 N    2 
do LA, mas múltiplas variáveis 
com expressão no prognóstico 
avaliadas no teste cardiopulmonar 
de exercício se apresentam, 
frequentemente, muito alteradas, 
expressando um maior risco do 

    
operatório.

O envelhecimento da população, 
o maior número de procedimentos 
invasivos, a demora entre a 
indicação e o momento cirúrgico 
são condições relevantes que 
justificam que intercedamos 
precocemente na redução dos 
fatores que possam complicar, 

   

Recente revisão sistemática 
identificou a fragilidade como 
fortemente associada a eventos 
cardíacos e cerebrovasculares nos 
pacientes submetidos à cirurgia 

 2

A tendência natural do 
paciente após ser informado 
da sua indicação cirúrgica é 

o comportamento expectante. 
Habitualmente, este período cursa 
com maior ansiedade e acentuada 
redução da sua atividade física, 
agravando ainda mais a sua 
condição aeróbica e reduzindo a 
sua massa muscular esquelética. 
Estas condições estavam 
frequentemente presentes nos 
pacientes do Canadá, onde o 
tempo de espera para cirurgia 
eletiva cardiovascular variava de 
um a quatro meses, e estavam 
também presentes em outros 
países, entre os quais o Brasil.3-5

Diante desses fatores 
agravantes de risco, passíveis 
de serem amplamente reduzidos, 
poderíamos questionar, por 
que não iniciar a reabilitação 
cardiovascular entendida não 
exclusivamente como exercício 
físico, pois informações múltiplas, 
como alimentação saudável, 
suspensão do tabagismo e 
interrupção de outros hábitos 
de vida inadequados, porém 
com indispensável aplicação 
imediata de exercício físico 
para esses pacientes, iniciando 
imediatamente após a indicação 

ARTIGO DE  REVISÃO
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Figura 1. Múltiplos efeitos favoráveis dos programas de reabilitação cardiopulmonar e 
            

Canadá.6 

REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR E METABÓLICA ANTECEDENDO 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR ELETIVO

da cirurgia eletiva e se estendendo 
até à proximidade da data do 
procedimento? Quase certamente 
nenhum outro necessário 
tratamento concomitante, como 
o farmacológico, por exemplo, 
pode, isoladamente, trazer 
mais acréscimo benéfico para 
o prognóstico do paciente, 
frequentemente acometido 

      
expressa alguns dos benefícios 
que os programas de reabilitação 
cardiopulmonar e metabólica 
proporcionam aos pacientes.6

 

Com entendimento semelhante ao 
até aqui apresentado, igualmente 
visando uma redução do tempo 
de hospitalização após cirurgia 
coronariana e valvar, protocolo de 
estudo multicêntrico, randomizado 

     
foi elaborado com o objetivo 
de identificar os efeitos da 

   
no prognóstico dos pacientes, 
comparativamente àqueles que 

são submetidos às condutas 
tradicionais no sistema de saúde 

canadense, país origem da 
pesquisa.7

Estudo piloto randomizado 
incluindo aqueles em reabilitação 
submetidos a dois dias semanais 
de exercício físico e informações 
educacionais, comparativamente 
ao momento zero do programa, 
encontrou aumento da distância 
percorrida no teste de caminhada 

    2    
   

      
  2     

aumento na velocidade. Ambas 
avaliações ficaram inalteradas nos 
pacientes do grupo controle.8 

Quadro I            
coronariana ou valvar eletivas.7

      N        
Cardiovascular Canadense).

Lesão crítica do tronco da artéria coronária esquerda.

Hospitalização prévia por arritmias, insuficiência cardíaca congestiva e síndrome 
coronariana aguda.

         2 ou gradiente    
    

Arritmia ventricular induzida pelo teste de exercício.

Pacientes com déficit cognitivo, limitações físicas impeditivas ou incapazes de 
atender o programa.



40 Revista do DERC  |  2018  |  Volume 24  |  Nº 2

Os pesquisadores avaliaram  a 
    

operatório, além da possibilidade 
   

poder reduzir a fragilidade, 
melhorar a capacidade física, o 
comportamento de autocontrole 
da atividade física e a melhora 

    
hospitalar, após três meses e um 
ano da cirurgia, além da melhora 
da qualidade de vida.3

N N

Repetidamente ratificada como
terapêutica essencial no tratamento, 
entre outras condições, do 

   
pulmonar e metabólica há muito 
é identificada como condição 

          
        

      

2             
        

     2

         
      

       
    2 2  

       N   
      

programme of cardiac rehabilitation for those awaiting 

       N  
2

 N    N      
        

      2 2  
 

       
   
2 2 22

    2

  N         
SM, Grocott HP at al. Protocol for the PREHAB 

       
      

       
2 2

       N   
         

cardiopulmonar e metabólica: aspectos práticos e 
    2 2

       
         

   N     

           
2

N

de evidência I A, inclusive 
pelas nossa III Diretriz do SBC/
DERC.8 A luta intensa para a 
sua valorização não visa apenas 
qualificarmos o que fazemos, mas 
mostrar a efetiva superioridade 
deste procedimento em relação a 
outros, paradoxalmente, sempre 
presentes na prescrição médica 
ao paciente.

N      
Exercício do Instituto Estadual 

    
   

a Ergometria e a Reabilitação 
Cardiovascular e Metabólica 
começaram no Brasil, estamos 

   
cirurgia cardíaca coronariana e 
valvar eletivas.9-10 Certamente, 

nosso objetivo é proporcionar 
aos que são atendidos em nossa 
instituição os mesmos benefícios 
das experiências internacionais, 
elevando o quantitativo dos atuais 

     
já participantes do programa no 

 Obviamente, à 
semelhança do aplicado desde 
a sessão pioneira realizada há 
cinco décadas, todas as sessões 
terão o médico presente na 
sala e próximo dos pacientes 
durante todo o período de 
realização de exercícios físicos. 
Fiquemos, portanto, atentos e na 
expectativa da universalização 
deste procedimento. 

REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR E METABÓLICA ANTECEDENDO 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDIOVASCULAR ELETIVO
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RELATO DE  CASO

N

Atualmente existem diversos 
métodos funcionais para avaliar a 
presença, evolução e estratificação 
de risco de pacientes com doença 

    
eles estresse farmacológico 
associado à imagem de perfusão 
miocárdica. Em pacientes com 
DAC conhecida, estes métodos 
são indicados para o diagnóstico 
de progressão da doença e 
estratificação do risco cardíaco. 

Os fármacos mais comumente 
    

nos ina  e  dobutamina . As 
   

dilatador promovem redistribuição 
do fluxo coronariano em favor de 
territórios sem lesão coronariana, 
consequentemente, maior captação 
de radiofármaco nas áreas com 

    N  
segmentos em que suprimento 
sanguíneo ocorre por meio de 
circulação colateral, o efeito 
vasodilatador diminui a pressão 
intraluminal e, consequentemente, 
a perfusão local desencadeando 
a isquemia clínica (angina) e/ou 
eletrocardiográfica. 

Ao contrário do teste ergométrico 
(TE), a resposta hemodinâmica com 

Drs. Thiago Teixeira da Silveira Fagundes, 

Susimeire Buglia e 

Luiz Eduardo Mastrocola

BRADICARDIA SINUSAL E HIPOTENSÃO ARTERIAL 
COM REPERCUSSÃO HEMODINÂMICA EM PROVA 

FARMACOLÓGICA COM DIPIRIDAMOL

uso dos vasodilatadores tem menor 
importância clínica, porém alguns 
trabalhos associam determinadas 
alterações com pior prognóstico.

O objetivo desta publicação 
é descrever o caso clínico de 
um paciente portador de DAC 
submetido à cintilografia miocárdica 
associada à prova farmacológica 
com dipiridamol, evoluindo 
com importantes alterações 
hemodinâmicas durante o exame e 
sua correlação com a gravidade da 
doença.

RELATO DO CASO

    
encaminhado ao Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia para 
estratificação de dor torácica aos 
médios esforços. Portador de 
hipertensão arterial sistêmica, 
dislipidemia, doença de Chagas, 

     
etilista. 

Inicialmente foi submetido a TE 
e cintilografia miocárdica que 
foram compatíveis com isquemia 

    
de cineangiocoronariografia que 
mostrou: coronária direita com 
oclusão no terço médio, com 
enchimento distal discreto por 

   
artéria descendente anterior com 

       
médio junto à origem do primeiro 

    
       

seguida de ateromatose moderada 
nos demais segmentos.

Após dois anos o paciente retornou 
ao ambulatório, assintomático. 

     
cintilografia miocárdica associada 
à prova farmacológica com 
dipiridamol.

Durante prova farmacológica, o 
   

logo ao primeiro minuto após 
administração do dipiridamol 
e, a partir do segundo minuto, 
evoluiu com queda acentuada 
da frequência cardíaca (FC) e 

    
dor torácica típica, sudorese e 
palidez. O eletrocardiograma 
evidenciou infradesnivelamento 
do segmento ST e bradicardia 

    2     
revertido após administração da 

     
  2     

o quarto e  quinto minuto com 
melhora clínica, hemodinâmica e 
eletrocardiográfica.

Seção de Reabilitação do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
   

sbuglia@gmail.com

  2 2 2
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BRADICARDIA SINUSAL E HIPOTENSÃO ARTERIAL COM REPERCUSSÃO 
HEMODINÂMICA EM PROVA FARMACOLÓGICA COM DIPIRIDAMOL

    
cárdica mostraram hipocaptação 
transitória nas paredes inferior 
e apical do ventrículo esquerdo 
(VE), compatível com isquemia, e 

      
queda da fração de ejeção após 

  

Este caso apresentou evolução 
desfavorável com resposta 
hemodinâmica acentuadamente 
anormal. Tanto a bradicardia 
quanto a hipotensão arterial após 
a administração do dipiridamol 
são eventos raros verificados em 
nosso serviço, mesmo com uma 

Figuras 1 e 2. Eletrocardiograma de repouso (à esquerda) e oitavo minuto após infusão do dipiridamol (à direita).

Tabela 1. Dados hemodinâmicos durante e após a administração do dipiridamol.
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Figura 3. Cintilografia miocárdica de repouso e estresse (detalhes no texto).

BRADICARDIA SINUSAL E HIPOTENSÃO ARTERIAL COM REPERCUSSÃO 
HEMODINÂMICA EM PROVA FARMACOLÓGICA COM DIPIRIDAMOL

população de alto risco. Junto à 
evolução desfavorável do caso 
durante a prova farmacológica, as 
imagens de perfusão mostraram 
carga isquêmica moderada e queda 
na fração de ejeção, que indicam 
pior prognóstico. Todos os eventos 
ocorridos foram congruentes com 
o grau da DAC, evidenciada em 
cineangiocoronariografia anterior, 
apesar da ausência de sintomas.

A prova farmacológica geralmente é 
realizada quando há impossibilidade 
de realização de exercício por 
limitações físicas, alteração no 
eletrocardiograma de repouso 
que comprometa a análise para 
isquemia, como ocorre em bloqueio 

    
    

alterações de repolarização 
secundárias à hipertrofia ventricular 
esquerda e uso de digitálicos,1 
avaliação de pacientes com DAC 
conhecida e estratificação de risco 
após síndrome coronariana aguda 
de risco intermediário. Por estar 
associada a método de imagem, 
tem como vantagens análise da 
extensão e território da isquemia.2

A ação vasodilatadora coronariana 
do dipiridamol é decorrente do 
bloqueio da adenilciclase, a qual 
é responsável pela recaptação e 
posterior degradação da adenosina 
endógena, e consequentemente, há 
elevação de seus níveis séricos.3,4 

Os principais efeitos colaterais 
incluem dor torácica, cefaleia, 
vertigem, náuseas, hipotensão 
e ruborização.4 Outros efeitos 
menos frequentes são bloqueios 

  
   

espasmo, convulsões e isquemia 
cerebral.3

As alterações hemodinâmicas 
da pressão arterial (PA) e FC 
significativas são pouco frequentes. 
A administração do fármaco resulta 
em discreto aumento da FC (cerca 

       
níveis da PA, com diminuição em 

     
sistólico.1 A queda acentuada dos 
níveis pressóricos também está 
associada a pior prognóstico em 
pacientes com doença isquêmica 
do miocárdio. Apesar da redução 
esperada da PA pelo dipiridamol, a 

       

de repouso se correlaciona com 
alterações perfusionais nas imagens 
da cintilografia miocárdica.5,6 

Estudos demonstram associação 
da resposta cronotrópica anormal 
em pacientes submetidos à prova 
com dipiridamol com um pior 
prognóstico.5, 7-8 A relação com maior 
poder discriminatório encontrada 
foi entre a FC de pico e FC de 

  2 5,7 O mecanismo não 
está totalmente elucidado, porém 
tem sido atribuído a disfunção 
autonômica e ventricular.9-10 

Ao se comparar as imagens 
da cintilografia miocárdica, foi 
observada maior associação entre o 
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       2 2 
       

       
American Heart Association Task Force on Practice 

       
      2 2  

2          
       N

N  2    
Criteria for Cardiac Radionuclide Imaging: A Report 

       
       

  N      
       

       
      
      

 N       2  22  

      N   N  
   N       

life threatening complications of cardiac stress 
     

  N   2  22 2

4. Henzlova MJ, Duvall WL, Einstein AJ, Travin MI, 
  N      

      
  N   2  2

          
      

      
      N   

2   

       N     
        

response to adenosine in patients older than age 
      

   2  2 2  

7. Bhatheja R, Francis GS, Pothier CE, Lauer MS. 
      

         
     

   2   

          
resposta cronotrópica ao dipiridamol e seu valor 
prognóstico independente para mortalidade global e 

   2  2 2  

         
A. Predictors of abnormal heart rate response to 

     
   N   2  2  

         
Oc MA, Haksal C, et al. Reduced heart rate 

      
    N   2 2 

2  

N

déficit cronotrópico e os escores de 
     

Stress Score (SSS) e o Summed 
Rest Score (SRS).10 N   
associação significativa com o 
Summed Differential Score (SDS).10

As provas funcionais, TE e provas 
  

ridamol, dobutamina) estão 
reconhecidamente associados 
com baixo risco de complicações 
sérias. A averiguação detalhada do 
estado clínico e determinação de 
fatores que podem desencadear 
complicações não podem ser 
ignorados na execução destes 
exames. 

A compreensão clara dos princípios 
fisiológicos e fisiopatológicos 
envolvidos é auxiliar preciosa na 
indicação e contraindicação de cada 
método diagnóstico, bem como na 
prevenção de eventos adversos 
graves. Estes conhecimentos irão 
ser determinantes para seleção 
do tipo de teste de estresse e 
para identificar a necessidade de 

    
eventos adversos graves requer a 
cessação da intervenção e início do 
tratamento adequado.  Entre essas 
ações incluem: descontinuação do 

   
de antagonistas específicos, como 

BRADICARDIA SINUSAL E HIPOTENSÃO ARTERIAL COM REPERCUSSÃO 
HEMODINÂMICA EM PROVA FARMACOLÓGICA COM DIPIRIDAMOL

para dipiridamol e adenosina, as 
metilxantinas (aminofilina, teofilina 
ou cafeína) que são rapidamente 
eficazes dentro de um ou dois 
minutos e devem ser administrados 

     
monitorização eletrocardiográfica e 

     
e manobra de Trendelemburg 
nos casos de hipotensão. Outros 
fármacos poderão ser necessários, 
de acordo com a evolução clínica, 
como anticonvulsivantes, nitratos, 
antiarrítmicos, bem como rápida 
disponibilidade de pessoal treinado 
em ACLS. 
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lgoelzer@terra.com.br

O pleno funcionamento de um 
laboratório de ergometria padrão 
depende de uma enfermeira à 
altura das exigências protocolares. 
Pois bem, essa criatura, escolhida 

      
    

       
nome que me vem à lembrança 
é o de Patricia. A quarentona era 
extraordinariamente dedicada e 
organizada nos seus afazeres. 
Beirava o extremo. Todavia, tal 
como a graduação do aroma de 
café, a mesma era detentora de 
uma personalidade extraforte, sem 
exageros. Para se ter uma ideia, a 

    
se Brava. Mesmo assim, conseguia 
ser dócil e afável com as pessoas.

Era o início da manhã de uma 
    

regulados de outras localidades.

      
     

de mansinho.

       
       

      
os nervos à flor da pele.

      

       
exame na fazenda onde trabalha.

       
é possível fazer o teste hoje. E o 
próximo?

     

A ENFERMEIRA CRI-CRI

 N       
    N  

comem de manhã, apesar das 
orientações expressas.

      
da tarde. Com certeza, eles devem 
almoçar. E o quarto?

Bem, é um rapaz. Avaliação de 
arritmia.

       

       
café, há quinze minutos.

      
pertinentes. E o seguinte?

        
Ela está com dor de garganta e teve 
febre alta de madrugada.

     
por favor.

De fato, a mulher estava com 
amigdalite aguda. Inapta para fazer 
exercício físico.

       
em condições ideais para realizar o 
teste, Patricia?

        
dois cigarros, há cerca de dez 
minutos. A esposa dele também 
tem teste marcado conosco, mas 
não aguentou e fumou junto com o 
marido.

      
      

Tudo certo dessa vez?

         
está para peixe! O residente me 
passou o resultado do potássio de 

   

      
repor primeiro e coletar nova 

   

     
inúmeras tentativas frustradas de 
ligar o ergômetro, restou apenas 
uma cliente que, por sinal, estava 
atrasada.

      
candidata, além do horário?

      
e de boa vontade, acredito que ela 

      
      

controlada. Detalhe, ela usa 
aparelho auditivo bilateral, porém 
na pressa acabou esquecendo em 
casa.

    

Finalmente, de quem menos se 
esperava, foi possível executar um 

    
pois, à competente enfermeira:

     cri-cri    
   

 Criatura incrível!!!
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DERC EM PERSPECTIVA
A Rev DERC destacou um espaço para a discussão de temas considerados polêmicos e/ou 
interessantes nas suas áreas de atuação: exercício, ergometria, ergoespirometria, cardiologia nuclear 
e reabilitação cardíaca. 

N      Dr. Odwaldo Barbosa e Silva, 
Especialista em Cardiologia e Medicina do Esporte com Habilitação em 
Ergometria, a quem agradecemos notadamente.

A redução lenta da frequência 
cardíaca (FC) na fase de recuperação 
do teste de exercício pode ser 
relacionada à diminuição da 
atividade vagal e tem sido associada 
à maior mortalidade. Quando de 
recuperação ativa, costuma-se 
adotar a velocidade de 2,4 km/h 
(1,5 mph) e inclinação de 2,5% para 
protocolos fixos. Elaboramos o 
seguinte questionamento:
Para o protocolo em rampa, a 
recuperação ativa é realizada da 
mesma forma? Há algo mais recente 
e definitivo sobre esta questão? 

A III Diretriz sobre o Teste Ergométrico 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
recomenda que a escolha do protocolo 
deve ser individualizada, de tal forma que 
a velocidade e a inclinação da esteira ou 
a carga do cicloergômetro possam ser 
aplicados de acordo com a capacidade 
do indivíduo testado e tendo como 
objetivo terminar o esforço com o tempo 

       
  2 1 

Cole et al,2 em brilhante coorte publicada 
     

mortalidade por todas as causas 

nos indivíduos submetidos ao Teste 
Ergométrico (TE) com redução da FC no 
primeiro minuto da recuperação menor 

   2    
2 2        

 2     
de Bruce ou Bruce modificado entre 

       
máxima de esforço entre os homens, 
com cintilografia miocárdica de perfusão 
normal e redução da FC no primeiro 

     2 
       

ao terceiro estágio do protocolo de 
       

inclinação). Foi padronizada recuperação 
    2    

   2    
    2   

para a idade média dos pacientes, 
protocolos usados e capacidade de 
esforço alcançada.

     
de recuperação ativa pode ser 
extrapolada para todos os pacientes 
submetidos ao TE e se o esforço a ser 
aplicado deve ser individualizado, por que 
os períodos de treino e de recuperação 
devem ser fixos?

DERC   2 2 2

Realizar a recuperação ativa do TE em 
    

    2   
    2    

minutos de duração pode ser comparada 
ao uso dos protocolos escalonados, com 

    
em indivíduos com características 

      
máxima de esforço alcançado.

Indivíduos jovens, bem condicionados ou 
atletas geralmente alcançam velocidades 
mais elevadas no esforço máximo. A 

    2   
com rápida diminuição do retorno venoso 
e do débito cardíaco, pode desencadear 
sintomas importantes no período de 

    
    N  

situação inversa, pacientes idosos, 
doentes, mal condicionados ou com 
limitações ao exercício podem alcançar 
baixas velocidade no final do esforço 
       2  

km/h poderá não ser suficiente para dar 

               
enaltece o DERC. O endereço eletrônico para envio é revistadoderc@cardiol.br
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conforto e descanso suficientes na fase 
de recuperação ativa.

Isso não se aplica apenas ao uso dos 
    N   

de Ellestad pode ser alcançada 
  2     

      
    2   

pode ser desconfortável para muitos 
     

chegue ao terceiro estágio do protocolo 
de Bruce modificado, com velocidade de 
2         
quase nenhuma redução da velocidade 
no período de recuperação, seguindo 

     2  
km/h) para a recuperação ativa.

N      
 2     

       
      

testes realizados. Foi necessário um 
período de adaptação na transição 
do uso de protocolos escalonados 
(Bruce, Bruce modificado, Sheffield 

 N      
pacientes deitados para o uso do PR 
com recuperação ativa. Após algumas 
dificuldades nos primeiros meses de 
uso do PR, conseguimos estabelecer 
e padronizar algumas rotinas: 
como fazer o treino/aquecimento, 
como individualizar a variação da 
velocidade e inclinação da esteira3 
para tentar estabelecer a duração do 

        
realizar a recuperação ativa.

A recuperação ativa com velocidade 

      
alcançada, sem inclinação, seguida 

       
       

        
possibilitou maior conforto e menor 
ocorrência de sintomas.

Vejamos duas situações diferentes 
para exemplificar: Primeiro indivíduo 

 2       
esforço. A recuperação ativa começa 

       
      

        
       

     
     2      2   

  2     
        

A recuperação inicia com velocidade 
       

      
    2   2   2   

    2 

Esta metodologia de recuperação 
ativa e observação da redução da 
frequência cardíaca no primeiro minuto 
da recuperação foi apresentada em 

   2    
Portuguesa de Cardiologia.4

Os indivíduos do estudo foram 
selecionados do meu banco de 
dados pessoal, todos submetidos ao 

   2   2  
segundo o protocolo em rampa e 
recuperação ativa de acordo com a 
descrição apresentada acima. Foram 
selecionados apenas aqueles com IMC 

  2 que realizaram o teste 
para avaliação da capacidade funcional 
ou investigação de resposta isquêmica, 
sem doença cardíaca prévia, que não 
estivessem em uso de drogas com 
efeito inotrópico negativo e duração 
do teste superior a 7 minutos. Foram 
excluídos todos com ritmo diferente 
do sinusal, com distúrbio da condução 
atrioventricular, intraventricular ou que 
apresentaram alterações sugestivas de 
resposta isquêmica.

    2   
     

  2  2      
       

      
FC no primeiro minuto da recuperação 

  2     
     

apresentavam maior prevalência de 
comorbidades (hipertensão, diabete e 

     
máxima teórica prevista para a idade e 
a redução da FC no primeiro minuto da 

    2   
   

Com os resultados observados 
      

metodologia descrita para realizar a 
recuperação ativa no PR, proporcional 
ao esforço realizado, também 
pode ser usada como o critério de 
avaliação da resposta autonômica 
após o esforço, com redução acima 

 2      
     

      
   

         
Albuquerque PF, Serra SM et al/Sociedade Brasileira 
de Cardiologia. III Diretriz da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia Sobre o Teste Ergométrico. Arq Bras 

 2 2

2          
       

      N    
2

         
velocidade e inclinação da esteira ergométrica no 

      2 2

4. Lins TCB, Valente LM, Sobral Filho DC, Barbosa e Silva 

        
        

2 2

N

DERC EM PERSPECTIVA
DR. ODWALDO BARBOSA E SILVA
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ELETROCARDIOGRAMA DE ESFORÇO EM DESPORTISTAS AMADORES DE MEIA-IDADE E 
MAIS VELHOS. CEM EXAMES SERIAM NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAR UM PACIENTE 

SOB RISCO DE EVENTO DECORRENTE DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA SILENCIOSA.  
HUPIN D, EDOUARD P, ORIOL M, LAUKKANEN J, ABRAHAM P, DOUTRELEAU S, GUY JM, CARRÉ F, BARTHÉLÉMY JC, ROCHE F, 

CHATARD JC. INT J CARDIOL. 2018  15;257:16-23. 

N      
    

  2   
          

    2  
       

        
       

sendo que a maioria por isquemia silenciosa 
       

  2    
       

      
     

análise multivariada, perfil de alto risco 
       

foram os únicos preditores independentes de 
isquemia miocárdica confirmada.

N
A importância do teste de esforço em indivíduos 
desportistas assintomáticos como forma de 
prevenção de eventos cardíacos  é discutível.  

Este estudo nos mostra  que  necessitaríamos 
       

portador de isquemia miocárdica por doença 
da macrocirculação. Se restringirmos o teste 
para aqueles com mais  de um fator de risco 

      
o desempenho do método para identificar 
indivíduos que necessitam de investigação 
diagnóstica e intervenção adicionais.

EXTRASSÍSTOLES SUPRAVENTRICULARES FREQUENTES DURANTE O EXERCÍCIO: UM 
POTENTE PREDITOR DE FIBRILAÇÃO ATRIAL.  

HWANG JK, GWAG HB, PARK SJ, ON YK, KIM JS, PARK KM. CLIN CARDIOL. 2018 APR 17. DOI: 10.1002/CLC.22895. 
[EPUB AHEAD OF PRINT].

O valor da presença de extrassístoles 
supraventriculares frequentes durante o  
teste ergométrico (TE) não está plenamente 

 N     
      

grupos com base na presença (ESSV+) ou 
       

supraventriculares por estágio do protocolo 
de Bruce. O primeiro grupo foi constituído 

 2        N  
foram observadas diferenças significativas 
entre os grupos quanto aos achados 
eletrocardiográficos e ecocardiográficos 
em repouso, sendo os participantes do 
primeiro grupo mais velhos. Foi observada 
também maior incidência de incompetência 
cronotrópica naqueles de que apresentaram 
extrassístoles supraventriculares frequentes. 

       
observada maior incidência de fibrilação ou 
flutter atrial no grupo ESSV+, com 7 pacientes 

        
       

supraventriculares frequentes, incompetência 
cronotrópica e palpitação como motivo de 
interrupção do exame mostraram poder 
de previsão independente para fibrilação/

    2    2  
respectivamente).

N

A incidência de arritmias supraventriculares 
aumenta com a idade, tanto em repouso, 
quanto durante o TE. A fibrilação atrial é 
a arritmia sustentada mais comumente 
encontrada na prática cardiológica e 
identificar quais indivíduos estão sob maior 

      
constante. Este estudo nos mostra que 
a ocorrência  de ectopia supraventricular 
frequente durante o TE identifica pacientes 

sob risco de desenvolver fibrilação ou flutter 
atrial, permitindo, assim, adotar medidas 
preventivas farmacológicas ou não. Acredito 
que se os autores tivessem analisado a sua 
ocorrência também imediatamente após 
o exercício, período reconhecidamente 
altamente arritmogênico, e adotado um 
seguimento maior, o poder de previsão das 
ectopias supraventriculares frequentes 
durante o TE para identificação de risco 
futuro de fibrilação ou flutter atrial seria 
significativamente maior. Além disso, apesar 
de não observarem diferença significativa 
entro os dois grupos quanto ao índice de 
volume atrial esquerdo, os autores não  
referiram medida da duração da onda P nem 
sua dispersão, dois parâmetros elétricos que 
identificam também pacientes sob risco de 
fibrilação ou flutter atrial.

http://www.derc.org.br/Revista_Derc.html
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ESFORÇO PARA DIFERENCIAR O CORAÇÃO DO ATLETA  DA 
DOENÇA CARDÍACA ESTRUTURAL. 

CLAESSEN G, SCHNELL F, BOGAERT J, CLAEYS M, PATTYN N, DE BUCK F, DYMARKOWSKI S, CLAUS P, CARRÉ F, VAN CLEEMPUT J, 
LA GERCHE A, HEIDBUCHEL H.  EUR HEART J CARDIOVASC IMAGING. 2018 MAR 26. DOI: 10.1093/EHJCI/JEY050. 

[EPUB AHEAD OF PRINT].

Constitui prática comum o cardiologista 
ter que diferenciar ventrículos esquerdos 
aumentados com função sistólica levemente 
deprimida em resposta ao exercício físico de 
endurance regular de ventrículos alterados 
por cardiomiopatia em fase inicial. Assim, 
os autores examinaram a hipótese de 
que parâmetros obtidos pela ressonância 
magnética (RM) durante o exercício  
forneceriam melhor discriminação entre a 
remodelagem ventricular esquerda fisiológica 
produzida pelo exercício da patológica e 
que a capacidade de exercício preservada 
não excluía dano miocárdico significativo. 

     
indivíduos com fração de ejeção variando 

   2      

de endurance comprovadamente saudáveis 
       

     
atletas de endurance com fibrose regional 
subendocárdica. RM foi realizada em 

       N  
portadores de cardiomiopatia e naqueles com 
fibrose, foi observado um menor aumento na 
fração de ejeção durante o exercício quando 

        
             

     2 atingido não foram 
capazes de discriminar os grupos. Análise da 
curva ROC evidenciou como melhor ponto de 

          
desempenho considerado excelente pela área 

     2    

N
A maioria dos cardiologistas já se deparou com 
o dilema diagnóstico de uma cardiomiopatia 
dilatada em atletas. Ecocardiograma (ECO) 
de repouso e esforço tem sido habitualmente 
empregado para estabelecer se o aumento 
cardíaco e a leve depressão da função 
sistólica são decorrentes do treinamento 
aeróbico ou de uma cardiomiopatia em 
fase inicial.  Este estudo nos mostra que a 
RM durante o esforço pode se tornar uma 
importante ferramenta para auxiliar nesta 
difícil tarefa diagnóstica, apresentando 
desempenho excelente. Estudos adicionais 
comparando o ECO e a RM de esforço são 
necessários, considerando o menor custo e 
maior disponibilidade do primeiro. 

RECUPERAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 10 SEGUNDOS APÓS A INTERRUPÇÃO DO 
EXERCÍCIO PREDIZ MORTE. 

VAN DE VEGTE YJ, VAN DER HARST P, VERWEIJ N. J AM HEART ASSOC. 2018 APR 5;7(8).

A recuperação da frequência cardíaca (RFC) 
tem sido habitualmente aferida no primeiro 
minuto após a interrupção do exercício e 
exibe importante valor prognóstico para 
mortalidade geral e por doença coronariana. 
N   2     
doença cardiovascular e integrantes da base 

       
        

       2   
         

esforço nestes pacientes. Durante seguimento 
       

      
 análise multivariada, após ajustes para 

capacidade de exercício, fatores de risco 
cardiovascular e fatores relacionados à 

       
      

todas as causas e por doença coronariana.

N

Esta importante observação pode vir a mudar 
o momento em que aferimos a RFC durante 
o teste ergométrico. A superioridade da 

      
mesmo com número relativamente menor de 
mortes aqui encontrados quando comparado 
com  estudos populacionais de porte não tão 
grande que demonstraram o valor prognóstico 
da RFC no primeiro minuto. Se os achados 
obtidos neste estudos forem reproduzidos 
em outros semelhantes e com determinação 
de um ponto de corte semelhante, estaremos 
autorizados a mudar o momento em que 
aferimos este valioso parâmetro, atualmente 
integrante universal dos laudos dos testes 
de esforço.

envie seu artigo para:

revistadoderc@cardiol.br

A Revista do DERC é uma publicação digital do Departamento 
    N    

Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e é 
enviada para todos os sócios da SBC.

http://www.derc.org.br/Revista_Derc.html
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Pacientes com diabete melito (DM) têm 
um risco duas a quatro vezes maior de 
desenvolver doença cardiovascular 
e a sua presença duplica a taxa de 
mortalidade por evento cardiovascular, 
mesmo após ajustes para outros 
fatores de risco cardiovasculares,1-3 
reduzindo a expectativa de vida de 

      2,4-7

Desta forma, é relativamente frequente 
a presença de pacientes portadores 
de DM nos centros de reabilitação 
cardiovascular (RC) e devemos estar 
preparados para esta população que 
possui suas particularidades diante 
do exercício e uma maior taxa de 
complicação clínica, relacionada ou 
não ao exercício.8 

Já sabemos que o exercício físico 
reduz o risco cardiovascular também 
em pacientes com DM.4,6,8-10 O exercício 
físico em diabéticos promove melhora 
do metabolismo lipídico11 e diabéticos 
hipertensos tendem a ter um melhor 
controle dos níveis tensionais quando 
submetidos a treinamento físico 
regular. Em pacientes com doença 
arterial coronariana (DAC), programas 

       
mortalidade também nos subgrupos 
de diabéticos.10,12-15   

       

REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR EM 
PACIENTES COM DIABETE MELITO

E também sabemos que o exercício 
físico ajuda no controle do metabolismo 
glicídico, postergando o aparecimento 
das complicações próprias da 
diabetes.7,8,16,17 

Pacientes diabéticos apresentam 
menor condição aeróbica, menos força 
muscular e menos flexibilidade do que 
seus pares da mesma idade e sexo 
sem a doença. Esta menor capacidade, 
decorrente das alterações metabólicas 
e suas consequências, assim como 
a menor capilarização tipicamente 
observada nos diabéticos podem ser 
contrabalanceadas com o exercício 
físico.18 Assim, diabéticos fisicamente 
ativos e/ou em boa condição aeróbica 
apresentam melhor prognóstico do 
que aqueles inativos e/ou com baixa 
condição aeróbica.  A observação de 
que diabéticos sedentários têm menor 
consumo máximo de oxigênio, menor 
débito cardíaco e menor capacidade 
de extração tecidual de oxigênio, 
refletida por uma menor diferença 
arteriovenosa de oxigênio, para 
exercícios submáximos e máximos, 
quando comparados com sedentários 
não diabéticos, evidencia o impacto das 
alterações metabólicas cronicamente 
atuando e comprometendo a 
capacidade física dos diabéticos.18,19 

O treinamento aeróbico regular 
proporciona condições de reverter 
parcial ou totalmente algumas 
das disfunções provocadas pela 
hiperglicemia crônica. O exercício 
físico atua de forma específica 
sobre a resistência insulínica, 
independentemente do peso corporal. 20 
Indivíduos fisicamente mais ativos 
possuem níveis mais baixos de insulina 
circulante, melhor ação em receptores 

    
melhor resposta de transportadores 
de glicose, maior capilarização nas 
células musculares esqueléticas e 
melhor função mitocondrial, quando 
comparados com indivíduos menos 
ativos, independentemente do peso 
e do índice de massa corporal (IMC).  
O exercício físico também atua na 
redução do peso corporal, que, por 

         2 
2       

DM.20 A atividade física promove maior 
capilarização das fibras musculares 
e melhor função mitocondrial, 
melhorando a sensibilidade dos 

     
    2   2 

horas após uma sessão de exercício, 
aumentando a captação da glicose 
nos músculos e nos adipócitos e 
reduzindo a glicemia sanguínea. 
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Além disso, o exercício aumenta a 
captação da glicose sanguínea para 
os músculos por mecanismos não 
dependentes de insulina, envolvendo 

    
da glicose muscular ativada pela 
contração muscular. Assim, o exercício 
facilita o metabolismo glicídico e sua 
eficiência, melhorando a regulação 
glicêmica, o que pode ser observado 
pelas menores concentrações basal 

      
pela redução da hemoglobina glicada 

    
ativos, quando em comparação com os 
sedentários.20-23

Outra observação interessante é 
de que uma hora de cicloergômetro 

   
ciavelmente a glicemia de jejum em 
indivíduos com DM, porém produz 
um impacto extremamente favorável 
quando estes mesmos indivíduos se 

    
     

exercício físico tem um papel importante 
na prevenção da elevação exagerada 

     
prandial em pacientes com DM. Desta 
forma o melhor momento do diabético 

       
após uma refeição, quando a glicose 
ingerida será utilizada como substrato 
energético evitando a hiperglicemia 
pós prandial.24,25

A duração, o tipo e a intensidade 
do exercício, assim como o grau de 
treinamento do indivíduo, influenciam 
na escolha da via metabólica e nos 
substratos energéticos utilizados 
durante o exercício físico. O tipo 
da dieta utilizada, a atividade física 

 2      
substrato, características funcionais 
e bioquímicas dos músculos atuantes 
e fase do ciclo menstrual são alguns 
outros aspectos capazes de interferir 

na escolha do substrato energético.26 
N       
de insulina também influencia o 
metabolismo glicídico durante e após 
o exercício. 

N N    

Os princípios gerais da prescrição de 
      

frequência semanal, duração da 
sessão de exercício e intensidade 

      
devem ser seguidos, respeitando as 
particularidades da DM. Qualquer 
atividade física, recreativa, laborativa 
ou esportiva, de um modo geral, 
pode se realizada pelos diabéticos. 
Mas devemos estar atentos para as 
possíveis complicações e as limitações 
impostas pelo comprometimento 
sistêmico da doença.

Evidências mais recentes têm mostrado 
a vantagem de se utilizar o exercício 
intervalado de alta intensidade (HIIT) 
neste grupo de pacientes, reduzindo 
a taxa de incidência e de progressão 
do diabetes e resultando em maior 
sensibilidade à insulina e melhora 
dos parâmetros metabólicos mais 
rapidamente do que com outras 
intervenções.27-30

Exercícios de fortalecimento muscular 
   2     

semana, em dias não consecutivos. 
Treinos de maior intensidade são mais 
efetivos no controle glicêmico8,31 e 

       
pelo treino de força e depois realizar 

        
equilíbrio glicêmico e minimizar o risco 
de hipoglicemia.32-34

Exercícios de flexibilidade devem ser 
feitos regularmente e, se possível, 
diariamente. Exercícios envolvendo 

os principais movimentos articulares 
podem contribuir para reduzir a perda 
gradativa da flexibilidade decorrente do 
envelhecimento e da ação deletéria da 
hiperglicemia crônica.8,35

Exercícios de equilíbrio também 
são recomendados, especialmente 
nos idosos, melhorando a marcha e 
reduzindo as quedas.8,36 Alongar e 
trabalhar propriocepção e equilíbrio de 
membros inferiores têm se mostrado 
benéficos para reduzir as pressões na 
região plantar e, consequentemente, o 
risco de lesões nos pés de diabéticos. 
Ioga e Tai Chi Chuan têm sido sugeridas 
para treino de força, flexibilidade e 
equilíbrio.8,15,37

Reduzir o tempo sentado no dia a dia, 
mesmo naqueles que atendem às 
recomendações da dose semanal de 
exercício, tem se mostrado impactante 
na prevenção e no controle do DM.38,39

Desta forma, o exercício físico de 
intensidade moderada a vigorosa 

      
é altamente recomendado para 

    2 
e na prevenção das doenças 
cardiovasculares em diabéticos 
(grau de recomendação A e nível de 
evidência I).4,10,14 Preferencialmente, a 
combinação de exercícios aeróbicos 
e de resistência é recomendada tanto 
para a prevenção, como para o controle 
do DM (grau de recomendação A e 
nível de evidência I).4,14,22,37

  
N N   N  

N    
  N  

  

Retinopatia

N      
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ou na presença de retinopatia não 
proliferativa leve, não há limitação 

       N  
entanto, na presença de retinopatia 
não proliferativa moderada ou 
severa, algumas atividades que 
elevam dramaticamente a pressão 
arterial devem ser evitadas, como o 
levantamento de peso e a manobra 

  N     
retinopatia não proliferativa, devemos 
também evitar esportes competitivos 
de alta intensidade, atividades 
de choque direto, como o boxe, 
saltos e atividades de cabeça para 
baixo. Já na retinopatia proliferativa 
apenas atividades de baixo impacto 
estão indicadas, como a natação, a 
caminhada e a bicicleta estacionária, 
estando contraindicados os exercícios 
de impacto, e esportes com raquete 
e bola.8,37 O exercício intenso nos 
pacientes com retinopatias mais graves 
é contraindicado pelo maior risco de 
hemorragia vítrea ou descolamento 
de retina.37 Após fotocoagulação, 
consenso de especialista recomenda 
início ou reinício do exercício após três 
a seis meses.

Estudos recentes têm associado o 
padrão de exercício com o risco da 
retinopatia diabética: o treino físico está 
associado a níveis menos graves de 
retinopatia, independente dos efeitos 

      40,41

N  

O treino físico pode prevenir o 
aparecimento ou modificar a evolução 
natural da neuropatia periférica em 
diabéticos.17

Pela perda da sensibilidade tátil, térmica 
e dolorosa decorrente da neuropatia 
periférica diabética, há um maior risco 
de lesões de pele, infecções, fraturas 
e destruição articular de Charcot. 

Devemos estimular atividades que não 
sobrecarreguem os membros inferiores, 
como a natação, a hidroginástica, a 
bicicleta estacionária e os exercícios 
com membros superiores.42 Apesar 
de desencorajarmos a corrida e 
caminhada prolongada para este grupo 
de pacientes, estudos mais recentes 
têm mostrado que caminhadas de 
moderada intensidade, com calçado 
adequado, não levam a um aumento 
de lesões ou ulcerações em diabéticos 
portadores de neuropatia periférica.42-44 
Os pacientes devem usar sapatos 
apropriados, com amortecimento, 
meias confortáveis e secas e examinar 
os pés diariamente para detectar 
lesões precocemente. Pacientes que 
já apresentem lesão em pés devem 
ser restritos a atividades sem efeito da 
gravidade, como andar de bicicleta ou 
exercícios de membros superiores, até 
a plena cicatrização.7,44 

N  

Pacientes com neuropatia autonômica 
podem apresentar resposta 
cardiovascular ao exercício reduzida, 
taquicardia de repouso, hipotensão 
postural, alteração da termorregulação, 
reflexo pupilar prejudicado 
comprometendo a visão noturna, 
comprometimento da percepção da 
sede e gastroparesia, com retardo na 
absorção de carboidrato e maior risco 

     2  
      

idade e da duração da doença.45 Para 
este grupo, devem ser recomendados 
aquecimento e desaquecimento 
prolongados, evitar mudanças posturais 
bruscas, maior atenção à hidratação 
e às condições climáticas adversas e 
evitar se exercitar imediatamente após 
as refeições,  à noite ou em locais 
com baixa visibilidade. A hiperglicemia 
crônica levando à desidratação, a 
percepção de sede alterada e a 
sudorese prejudicada aumentam muito 

o risco de hipertemia neste grupo de 
pacientes. Esses pacientes devem ser 
submetidos à avaliação cardíaca mais 
aprofundada, pela maior probabilidade 
de DAC e de isquemia miocárdica 
silenciosa, principalmente no grupo 
de mais idade e naqueles com outros 
fatores de risco para DAC.46,47

Microalbuminúria e nefropatia

Atividade física e elevação da 
pressão arterial podem aumentar a 

    N  
entanto, não há evidências científicas 
de que o exercício mais intenso 
agrave a nefropatia diabética.14 Muito 
pelo contrário, estudos em animais 
mostraram que exercícios de maior 
intensidade em diabéticos reduziram a 
excreção renal de proteína pelo melhor 
controle glicêmico e pressórico. E 
estudos recentes mostram um impacto 
positivo no início e na progressão da 
nefropatia diabética.16,48 O exercício 
pode ser realizado com segurança 
na doença renal diabética, mesmo 
durante as sessões de diálise.49

Doença vascular periférica

As lesões vasculares, tão frequentes 
no paciente diabético, devem ser 
sempre consideradas. Muitas vezes 
o grau de doença arterial periférica 
(DAP) limita a capacidade de exercício 
no paciente diabético, pela presença 
de claudicação aos exercícios de 
membros inferiores, principalmente 

  N   
podemos utilizar exercícios que exijam 
menos dos membros inferiores para 
alcançarmos uma maior intensidade 
de esforço, quando indicado. Mas 
temos que incentivar a caminhada, 
com ou sem aclive, e a corrida, 
benéfica também para a DAP.50 
Cuidados com os pés, semelhante à 
neuropatia periférica, também devem 
ser observados.8

REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES COM DIABETE MELITO



55Revista do DERC  |  2018  |  Volume 24  |  Nº 2

Doença coronariana

O risco de DAC aumenta de modo 
apreciável no paciente diabético, 
principalmente naqueles que já 
apresentam outras complicações da 
DM. A isquemia miocárdica silenciosa 
é mais frequente neste grupo de 
pacientes e não devemos esperar os 
sintomas anginosos para suspeitarmos 
da DAC. O exercício, no diabético 
portador de DAC, deverá seguir as 
orientações e limitações impostas pela 
DAC, sem negligenciar os cuidados 
específicos do exercício no diabético, 
como já mencionados.8,37

Exercício e Hipoglicemia

O maior risco na prática de exercício em 
diabéticos é a hipoglicemia que pode 
ocorrer durante, logo depois ou horas 
após o final do exercício. A hipoglicemia 
     

dependentes e naqueles que usam 
substâncias secretoras de insulina, 
como as sulfoniluréias e as glinidas. 

O monitoramento glicêmico é a base 
para a adaptação do tratamento 
ao exercício, e deve ser conduzido 
antes, durante (principalmente 
quando duração do exercício for 

      
o exercício, principalmente nos 

   
glicêmico deve ser realizado na fase de 
adaptação ao exercício, quando houver 
aumento na intensidade, duração ou 
frequência dos exercícios ou quando 
houver modificação no esquema 
terapêutico e/ou alimentar. 

Os novos sistemas de monitoramento 
da glicose, que permitem a verificação 
da glicemia instantaneamente e de 
forma continua, têm ajudado muito na 
abordagem dos pacientes com DM.51,52

O ideal é que a glicemia capilar esteja 
   2      

do exercício. 

Se o paciente usa insulina ou 
secretagogo, deve repor carboidrato se 

     
        

(CHO) de rápida absorção e esperar 
       

Porém, se ele é tratado com dieta, sem 
insulina ou secretagogo, geralmente 
não é necessária suplementação de 
CHO de rápida absorção.

As principais causas de hipoglicemia 
relacionadas ao exercício em pacientes 
diabéticos incluem: menor ingestão 
de alimentos ou maior intervalo de 

       
aumento inesperado da intensidade ou 

     
da insulina (dependente do local e 

      
do hipoglicemiante ou insulina e o 
exercício. Há também outras situações 
nas quais o risco de hipoglicemia 
aumenta, como o consumo abusivo de 
álcool ou distúrbios gastrointestinais, 
como a diarreia e os vômitos.

Estudos recentes apontam que 
exercícios com componente anaeróbico 

    
       

o risco de hipoglicemia durante e 
       

     
contrarregulatórios durante a atividade 
mais intensa.33,34,53 

Caso o paciente diabético apresente 
mais do que três episódios de 
hipoglicemia relacionada ao exercício 
em um mês, é recomendado rever o 
esquema terapêutico e/ou aumentar 
o aporte de carboidratos nos dias do 
exercício.

N     
secundária ao exercício devemos 
interromper a atividade e seguir a regra 

   

        
→       

absorção (CHRA) → repetir 
   

      → 2    
g CHRA →     
minutos

      
      

sintomas.8

Para o diabético que pratica exercício 
sem supervisão, principalmente o 

   
portar cartão de identificação 
assinalando ser portador de DM, ter 
sempre alguém próximo que saiba de 
sua condição clínica e de como agir 
na presença de hipoglicemia e sempre 
carregar fonte de CHO de rápida 
absorção.

Exercício e Hiperglicemia

Quando a glicemia capilar está mais 
    2  

       
podemos realizar os exercícios com 
cautela e observação presencial ou 

        
rápida ação antes de dar inicio aos 

    
exercicio for observada em paciente 
hidratado, assintomático, sem cetose e 

     
tendem a reduzir a glicemia plasmática. 
N        

   2   
o exercício está contraindicado pelo 
maior risco de complicações, como a 
cetoacidode diabética.8
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A combinação de hiperglicemia e cetose 
é mais frequentemente observada no 

   
       2 

 2  N     
passa a ser o principal substrato 
para produção de energia, gerando 
como produto final também os corpos 
cetônicos. Paralelamente, pela 
ausência de insulina, há estímulo para 
a utilização do glicogênio muscular 
e hepático através da glicogenólise, 
com liberação da glicose. Desta forma, 
ao realizar exercícios e aumentar a 
demanda energética, podemos agravar 
a hiperglicemia e a cetose, levando a 
quadros de cetoacidose diabética.

Exercício e Insulina

    
    

 9 Evitar se exercitar no pico de 
ação da insulina (somação de 

   

 9 Evitar aplicar a insulina em região 
que vai ser muito exigida durante 
o exercício (maior absorção da 

 9 Ajustar a dose da insulina pré 
exercício.

O uso de monitores contínuos de 
glicemia tem auxiliado nos ajustes 
de insulina e de aporte de CHO em 
associação ao exercício físico.

O percentual preciso de redução da 
dose de insulina diante do exercício varia 
entre os pacientes, com a intensidade 
e duração do exercício e com o tipo de 
insulina. De um modo geral, devemos 
reduzir a dose de insulina ultrarrápida 
ou rápida da refeição anterior ao 
exercício e reduzir a dose da insulina 
de ação intermediária ou prolongada 
principalmente quando o exercício 

         
    2   

      
para os intensos e de redução superior 

        
estes exercícios mais intensos forem 
também mais prolongados.8,54,55 
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bilizamos vasto conteúdo científico, diretri-
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PESQUISAS DO DERC

  

N

Parâmetros clínicos, hemodinâmicos 
e eletrocardiográficos do teste 
ergométrico, histórico familiar 
precoce de eventos cardiovasculares 
graves e exames que identificam 
aterosclerose subclínica podem 
contribuir para melhor discriminação 
de risco cardiovascular em mulheres 

  

OBJETIVOS

Estimar a prevalência de alterações 
do teste ergométrico, verificando a 
associação da capacidade funcional 
e resposta da frequência cardíaca 
com fatores de risco cardiovascular 
e reclassificar o risco estimado 
pelo escore de Framingham com 
a incorporação de antecedentes 
familiares precoces de eventos 
cardiovasculares, parâmetros do 
teste ergométrico e marcadores de 

TESE DE DOUTORADO DE MEMBRO DO DERC

aterosclerose subclínica em mulheres 
  

    
mulheres sem sintomas de doença 

       
selecionadas em dois ambulatórios 
de atenção a mulheres e atendidas 
nos serviços de ergometria e 
radiologia de hospital público, onde 
realizaram avaliação clínica, teste 
ergométrico (protocolo de Bruce), 

    
carotídea e escore de cálcio. A 
associação entre os fatores de risco 
e parâmetros do teste ergométrico 
foi analisada por regressão logística 
bi e multivariada. A reclassificação 
de baixo e intermediário risco pelo 
escore de Framingham para o 
estrato de maior risco considerou 
história familiar precoce de infarto 
agudo do miocárdio e/ou morte 

     

redução da frequência cardíaca 
 º   ≤ 2 

    
     

       
    
      

N      
mulheres apresentaram uma ou 
mais das seguintes alterações: 

 2 2   
   

     
     

   
índice cronotrópico alterado 
2     

  º   
≤ 2      

  2 2  
   

alterações do índice cronotrópico 
  2   

ASSOCIAÇÃO DO TESTE ERGOMÉTRICO COM FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 
E INFLUÊNCIA DO HISTÓRICO FAMILIAR, VARIÁVEIS ERGOMÉTRICAS E 

MARCADORES DE ATEROSCLEROSE SUBCLÍNICA NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
PELO ESCORE DE FRAMINGHAM EM MULHERES NA MEIA-IDADE

Banca examinadora externa: Prof.a Dr.a Maria 
      a 

Dr.a Simone Cristina Soares Brandão (CCS/
 

Banca examinadora interna: Prof. Dr. Moacir 
 N      
      

e Prof. Dr. Fernando José Pinho Queiroga 
  

 2     2                  
fatores de risco cardiovascular e influência do histórico familiar, variáveis ergométricas e marcadores de aterosclerose subclínica na classificação 

                     
                   

do teste ergométrico, histórico familiar precoce de eventos cardiovasculares e marcadores de aterosclerose subclínica ao reconhecido escore de 
Framingham. Logo, de importante aplicabilidade clínica. Seguem alguns dados da defesa:

Autor: Ricardo Quental Coutinho

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Pinto 
Pedrosa

Coorientador:     

  

Faculdade de Ciências Médicas

Doutorado em Ciências da Saúde 
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cronotrópica com tabagismo 

    
  º   

     
2    

  2   
2 2     

Pelo escore de Framingham, 
2  2      

      
   

     
estrato de risco intermediário com 
a incorporação de depressão do 

     
das mulheres e com a história 
familiar de evento cardiovascular 

      
     

tiveram seu risco cardiovascular 
reestratificado com a incorporação 
ao escore de Framingham da 
história familiar precoce de 
evento cardiovascular, parâmetros 
alterados do teste ergométrico 
ou presença de marcadores 

   
clínica.

   
   

    
  

     
história familiar ou escore de cálcio.

N

Mais da metade das mulheres de 
   

vasculares apresentou alteração 
em um ou mais parâmetros do 
teste ergométrico. A presença 
de sintomas e depressão de 
ST apresentaram as menores 
prevalências e alterações no índice 
cronotrópico e na capacidade 
funcional, as maiores. Idade, 
tabagismo, sobrepeso e obesidade 

   
na capacidade funcional ou na 
resposta da frequência cardíaca. 

   2    
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           2
 Publicação dos resumos nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia ( ) e na Revista do DERC.
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  N   N  N  
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    N   
    2   

de encontro com um novo paradigma 
da aplicação dos métodos de imagem 
não invasivos na avaliação da doença 
arterial coronariana (DAC), que tem 
evoluído para além da sensibilidade e 
especificidade própria dos métodos, 
e de sua acurácia no diagnóstico, 
para uma avaliação prognóstica, 
com aplicabilidade no manejo da 
DAC, auxiliando na mudança de 
condutas, sejam elas clínicas ou 
intervencionistas, no intuito de produzir 
melhores desfechos, neste caso no 
cenário específico de pacientes com 
doença coronariana estável e disfunção 
ventricular esquerda sistólica (DVES). 

Ao longo dos anos na cardiologia 
nuclear, os dados, muitos dos quais 
observacionais, vêm demonstrando 
que, na presença de isquemia moderada 

       
de miocárdio em risco, procedimentos 
de revascularização niocárdica, sejam 
percutâneos ou cirúrgicos, estão 
associados a efeitos favoráveis sobre a 
carga isquêmica e melhores desfechos 
quando comparados com o tratamento 
clínico (TC). Já em pacientes portadores 
de insuficiência cardíaca, esta 
correlação ainda requer comprovação 
mais ampla, alguns estudos apontam 
para sobrevida similar a despeito do 
tratamento escolhido.

XXV CONGRESSO NACIONAL DO DERC  2 2 2 2

N       
da revascularização estão restritos aos 
pacientes com isquemia, assim como 
a redução da carga isquêmica, em 

      
subestudo nuclear do Courage, está 
associada com melhores desfechos. 
N     
tiveram por objetivo comparar a 
mudança na carga isquêmica com TC 
versus revascularização avaliada por 
cintilografia de perfusão miocárdica 
(CPM) em exames seriados em uma 
coorte de pacientes com DAC e DVES, 
e buscaram ainda avaliar a utilidade 
da mudança na carga isquêmica como 
marcador prognóstico independente 
para morte ou infarto do miocárdio.

  N     
    N  

  N

COMENTÁRIO DE ARTIGO DO CONVIDADO

ISCHAEMIA CHANGE WITH REVASCULARISATION VERSUS 
MEDICAL THERAPY IN REDUCED EJECTION FRACTION.

  2   2 2 2   2 2   2

    

      N      

       N       
       N

       N   N
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A hipótese dos autores é que a 
revascularização resultaria em uma 
maior redução da carga isquêmica 
comparada com o TC e que a piora da 
isquemia estaria associada com maior 
taxa de morte ou infarto do miocárdio.

O trabalho consistiu de uma análise 
retrospectiva do banco de dados de 
doença cardiovascular e da cardiologia 

      
  2    

submetidos a CPM, portadores de 
DAC e DVES e nova CPM. Foram 

   
pacientes, sendo que após a primeira 

 2   
   2     

  2   
    2  22  

foram submetidos a um nova CPM em 
    2    

no grupo revascularizado no intervalo 
     2 2   

a CPM, destes 47 submetidos a 
      

   
    2   

com DAC, DVES e CPM seriadas, cujo 
motivo para a nova CPM foi dor torácica 

 2    2    
       

se um crossover para revascularização 
    2  

A avaliação da carga isquêmica 
pelos autores foi baseada no escore 
somado do estresse (SSS) na CPM 

      
revascularização. Ambos os grupos 
mostraram redução estatisticamente 
significativa na carga isquêmica, 
mas com maior magnitude no grupo 
revascularizado, assim como também 
foi maior a proporção de pacientes com 

      
neste, chegando a ser mais de duas 
vezes maior. 

Por outro lado, nesta mesma coorte, 
a proporção de pacientes com piora 

       
foi semelhante nos dois grupos, mas 
de forma inesperada, na avaliação 
das curvas de sobrevida, a piora 

      
associada a uma menor taxa de 
eventos e maior tendência desses 
pacientes serem submetidos à 
revascularização subsequente. Tal 
associação permaneceu significante 
mesmo após análise multivariada. 
Curiosamente, a redução da isquemia 
não esteve associada ao risco de 
morte ou infarto, assim como a 
estratégia de tratamento, clínico 
ou revascularização, também não 
mostrou associação com desfechos 
nesta população. Os autores discutem 
que as hipóteses para tal achado, 
poderiam ser a presença de maior 
quantidade de miocárdio viável nesta 
população, a qual, como demonstrado 
no estudo STICH, está relacionada à 
maior probabilidade de sobrevida, a 

   
isquêmico nos pacientes com maior 
carga isquêmica atuar como fator 
protetor, e por fim que estes tiveram 
um seguimento mais próximo e com 
maior foco nas medidas de prevenção 
secundária.

Considerando a literatura vigente, o 
trabalho traz achados similares ao 

    
que demonstrou que a redução 
da isquemia com angioplastia foi 
maior do que com tratamento clínico 
isolado, e que uma proporção maior 
de pacientes angioplastados tinham 
redução significativa da isquemia. Em 
relação ao crossover do grupo TC 
para o revascularizado, também se 
assemelhou às taxas encontradas no 

   2    
consideram os resultados do estudo 

STICH, que inicialmente havia sido 
um estudo neutro, em sua publicação 
mais recente mostrou benefício de 
sobrevida para aqueles pacientes 
revascularizados em relação aos 
mantidos apenas em tratamento clínico.

Cabe, porém, ressaltar algumas 
diferenças importantes, e um grande 
mérito dos autores, que decidiram 
avaliar uma população com DVES, 
excluída da análise tanto no 

   2   
as CPM seriadas foram solicitadas 
por indicação clínica e não como 
rotina, sem suspensão de medicação 
previamente às cintilografias, 
abrangendo uma ampla variedade de 
pacientes com DAC estável, desde 
aqueles com indicação cirúrgica até os 
com revascularização prévia. Apesar 
de vários estudos terem avaliado a 
mudança da carga isquêmica ou a 
presença de isquemia residual durante 
o tratamento da DAC, nenhum deles 
havia pesquisado a significância 
delas como preditores prognósticos 
independentes ou seu impacto na 
população com insuficiência cardíaca.

 N    
dão uma importante contribuição ao 
lançarem uma luz sobre a utilidade 
da avaliação da isquemia através 
da CPM no manejo da DAC em 
portadores de DVES, demonstrando 
que a quantidade de isquemia residual 
não foi um preditor significativo e, 
em contrapartida, apontou a piora da 
isquemia como associada a menor 
taxa de eventos, independente do 
tratamento ou outros fatores clínicos, 
destacando assim, este como um novo 
preditor de desfechos, possivelmente 
através da identificação de pacientes 
com viabilidade subjacente. 

COMENTÁRIO DE ARTIGO DO CONVIDADO: DR. SALVADOR BORGES-NETO
ISCHAEMIA CHANGE WITH REVASCULARISATION VERSUS MEDICAL THERAPY IN REDUCED EJECTION FRACTION.
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N    2     
interessante artigo de um dos 
convidados internacionais do congresso 

 2  
   N    

pesquisador alemão, ora residindo 
em Viena, onde atua na Paracelsus 

    
lidera o Institute of Sports Medicine, 
Prevention and Rehabilitation. O autor 
discute as razões da reabilitação 
cardíaca (RC), apesar de sua forte 

      
classe A de recomendação) para o 
tratamento de cardiopatias,1,2   

   3  
ser infelizmente muito subutilizada 

  N     
aspectos que devemos levar em conta 
para modificar a lamentável situação 
brasileira.

O autor deixa evidente a enorme 
necessidade de uma abordagem 
ambulatorial, baseada principalmente 
nas fases II e III da RC, algo justificável 
pelo forte impacto na morbidade e 
mortalidade destas fases. E lembra que 
para pacientes internados (fase I) há 
uma escassez de dados, configurando 
uma lacuna na literatura. Portanto, 
ainda que seja assumido que a RC 
fase I resulte em efeitos comparáveis 
às outras fases, isto ainda precisa ser 
demonstrado. Entretanto, o sistema 
de saúde austríaco é tradicionalmente 
orientado para pacientes internados e 
na maioria das cidades austríacas não 
existe sequer uma única unidade de 
RC ambulatorial.

N         
fundos de pensão fornecem RC para 
seus pacientes de forma voluntária, 

  2 2 2

pois não há obrigatoriedade por 
lei. Como resultado, apenas uma 
pequena minoria de pacientes tem 
acesso à reabilitação, e, embora os 
dados científicos demonstrem que 
os pacientes se beneficiam mais 
se a RC for iniciada sem uma longa 
espera,4 existe o agravante de em 

      
seu início.5 A demanda claramente 
excede a oferta, o que poderia ser 
facilmente superado se as companhias 
de seguro e os fundos de pensão 
estivessem dispostos a cooperar com 
um número maior de instalações de 
RC ambulatorial. Caso houvesse pelo 
menos um programa ambulatorial 
em cada cidade ocorreria uma 
espera mais curta e maior número 
de matrículas. Como a maioria dos 
pacientes não encontra instalações 
na vizinhança, não causa surpresa 

Institute of Sports Medicine, Prevention and 
     

Sports Medicine and Rehabilitation, Paracelsus 
   

  N

COMENTÁRIO DE ARTIGO DO CONVIDADO
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   2  2
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que os dados austríacos mostrem 
      

elegíveis recebam a fase II e menos 
 2     6

A falta de uma política de RC 
ambulatorial e a ênfase dada ao 
atendimento de pacientes internados 
gera uma grande distorção, pois 

     
submetidos à RC anualmente, 

    
(atendimento que ainda carece de 

      
pacientes ambulatoriais.5 O que 
contrasta com a maioria dos outros 
países europeus, nos quais a RC 
ambulatorial é a regra. 

N       
considerada muito mais crítica que 
a austríaca, pois em quase todas 
as cidades brasileiras, inclusive 
as capitais, os sistemas público 
e privado de saúde não oferecem 
qualquer atendimento de RC. Pela 

experiência mundial, incluindo a 
situação austríaca e seus equívocos, 
não tenho dúvidas de que em nosso 
país deveríamos adotar como política 
de saúde uma estratégia populacional 
de RC ambulatorial, com ênfase nos 
programas baseados em domicílio 
(home based ).

COMENTÁRIO DE ARTIGO DO CONVIDADO: DR. JOSEF NIEBAUER
CARDIAC REHABILITATION IN AUSTRIA.

          
C, Catapano AL, et al.  European Guidelines on 
cardiovascular disease prevention in clinical practice: 

         
       

Disease Prevention in Clinical Practice (constituted 
        

experts) Developed with the special contribution 
of the European Association for Cardiovascular 

       
2 2 2

2            

        
        

    2   
a guideline from the American Heart Association 

      
 2 2 2

 N          
      

     2 2

    N       
rehabilitation wait times and relation to patient 

      2

       N    
Österreich GmbH, im Auftrag des Hauptverbandes 

   
 2 2  

        
MF, Benzer W, Schmid JP, et al. Cardiac rehabilitation 
in Europe: results from the European Cardiac 

       
 2

N
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Heart Journal publicou um Consenso 
Internacional sobre o Eletrocardiograma 
do Atleta.1 Esse mesmo Position Paper, 
escrito por mais de três dezenas de 
especialistas de diferentes países, 
já havia sido publicado no primeiro 

  2     
revistas internacionais.2,3 A pergunta 
que fica é: Por que três revistas de alto 
impacto decidem ter em suas páginas 
um mesmo documento que versa sobre 
esse assunto? Bem, diferentes motivos 
talvez possam justificar todo esse 
glamour científico: a) esse manuscrito 
é uma versão ainda mais abrangente 
sobre alterações eletrocardiográficas 
em atletas do que as previamente 

      

critérios parece ter o potencial de elevar 
substancialmente a especificidade da 
análise do eletrocardiograma (ECG) 

       
     

uma acurada interpretação do ECG do 
atleta talvez possa ter impacto prático 
na redução da morte súbita (MS) nessa 
população. 

O certo é que na prática são muito 
poucos os países que realizam o exame 

     
de atividades competitivas em todos os 

 N       
é realizado em atletas profissionais. 
Tendo em vista essa situação dual, uma 
controvérsia é ainda vigente na literatura 
internacional: Qual deve ser a melhor 

  2 2 2

estratégia para realização do EPP? 
Combinação de anamnese, exame físico 
     2   

apenas anamnese e exame físico? 4 

N      
documentos foram publicados ao longo 
dos últimos anos,5-9 todos eles com 
o intuito de ratificar a importância de 
uma referência prática para guiar os 
médicos na interpretação mais acurada 
do ECG em atletas e reduzir em especial 
      N  

entanto, nos últimos três anos o debate 
sobre o ECG do atleta aumentou 
e a discussão passou a englobar 
situações capazes de influenciar na 
interpretação correta do exame, como 
etnia, gênero, faixa etária, modalidade 
esportiva praticada, entre outras. 

      

  

COMENTÁRIO DE ARTIGO DO CONVIDADO

INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS FOR 
ELECTROCARDIOGRAPHIC INTERPRETATION IN ATHLETES.

   2   2  

O ELETROCARDIOGRAMA DO ATLETA, AS EVIDÊNCIAS E VOCÊ NO CONGRESSO DO DERC DE FLORIANÓPOLIS
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um brasileiro membro do DERC 
que teve a honra de participar 
da maioria dos documentos 
internacionais supracitados1-4,6-8 que 
a interpretação do ECG do atleta se 
faz necessária. Diferenciar alterações 

  
vidas pelo exercício regular intenso 
daquelas que representam alterações 
patológicas e que podem levar à MS é 
parte do dia a dia do cardiologista clínico. 
Mais ainda, mesmo que diversos estudos 
já tenham demonstrado a utilidade 
do método em atletas de diferentes 
países, não conhecemos nenhuma 

informação consistente na literatura no 
que diz respeito ao ECG dos atletas 
brasileiros. Em nosso meio, informações 
provindas de outras populações são 
utilizadas corriqueiramente para a 
avaliação eletrocardiográfica dos 
atletas brasileiros, o que pode provocar 
interpretações não acuradas, já 
que a validade externa dos estudos 
internacionais não foi testada em 
atletas brasileiros. Portanto, para 
que se torne possível uma análise 
eletrocardiográfica mais fidedigna dos 
esportistas competitivos brasileiros é 
imprescindível a coleta e interpretação 
de dados que abranjam tal grupo. 

Hoje, pelo que sei, já temos iniciativas 
nesse particular. A coleta de dados já 
começou e grupos de diferentes regiões 

      
passos largos para preencher essa 

   

Por fim, o Congresso do DERC de 
Florianópolis 2   2     
2       
com a presença de dois renomados 
pesquisadores da área do exercício 
       

    N  
(Salzburgo, Aústria) já confirmaram 
presença: E você?

COMENTÁRIO DE ARTIGO DO CONVIDADO: DR. SANJAY SHARMA
INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS FOR ELECTROCARDIOGRAPHIC INTERPRETATION IN ATHLETES.
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   2  

  2           
MG, Prutkin JM, et al. International Recommendations 
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   2

        
M, Wilson MG, Prutkin JM, et al. International 
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2  

4. Drezner J a. Standardised criteria for ECG 
interpretation in athletes: a practical tool. Br J Sports 

 2 2

          
       

       
of sudden death: Proposal for a common European 

    2 2 2  

          
M, Basso C, et al. Recommendations for interpretation 

 2        
 2 2 2

            
        

    2 2

         
Asplund CA, Baggish AL, et al. Electrocardiographic 

        
  2 22

  N           
PE, et al. Comparison of electrocardiographic criteria 
for the detection of cardiac abnormalities in elite black 

    2 2  
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