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Congresso destaca benefícios 
do eletrocardiograma

Consulta cardiológica 
detalhada e exame bem 
interpretado possibilitam 
diagnosticar mais de 90% 
dos problemas cardíacos

SERVIÇO
O curso de atualização em 
eletrocardiograma do Incor é realizado 
de março a novembro. Nas versões 
presencial e on-line, o treinamento é 
destinado a residentes de cardiologia, 
estudantes de Medicina, cardiologistas 
e clínicos gerais. Mais informações pelo 
link http://ecghc.org.br/portal ou pelo 
telefone (11) 2661-7025.

Hospital de Transplantes ensina a prevenir doenças de inverno
Com a chegada do inverno, pacientes 

transplantados e seus familiares devem 
redobrar os cuidados com a saúde. O alerta 
é da especialista Paula Tuma, do Hospital 
de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini, 
unidade vinculada à Secretaria de Estado 
da Saúde e gerenciada em parceria com 
a Associação Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina. 

A infectologista, que também é coor-
denadora do Centro de Controle de Infec-
ção Hospitalar da instituição, explica que 
o uso de drogas para evitar a rejeição ao 
órgão do doador diminui as defesas do 
sistema imunológico da pessoa que reali-
zou o procedimento. Como é medicação 
de uso contínuo (com a dosagem varian-
do ao longo do tempo), as temperaturas 
mais baixas aumentam as possibilidades 
de doenças oportunistas, como gripes, res-
friados e pneumonias.

De modo geral, a especialista recomenda 
procurar o médico e pedir informações sobre 
quais vacinas devem ser atualizadas, “pois as 
necessidades variam conforme cada caso”. 
Buscar orientação individual diretamente com 
o infectologista. Sempre lavar as mãos com 
água e sabão. Manter ambientes domésticos 
limpos, inclusive para os familiares da pessoa 
que fez o transplante. Evitar espaços coletivos 
e fechados, com grandes aglomerações – 
metrô, ônibus, restaurantes e outros ambien-
tes favoráveis ao contágio. Alimentar-se de 
modo correto, adotando dieta rica em frutas, 
verduras e legumes. Hidratar-se bem com 
água e sucos de frutas. Ao sentir-se resfriado, 
procurar logo o médico, não esperando que o 
quadro piore, e evitar ambientes climatizados 
– com aquecedores ou ar-condicionado.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Cuidando do coração 
desde cedo

A atenção do pediatra levou a veteri-
nária Ariadne Silva, de 53 anos, a subme-
ter sua filha Cecília (de 10 anos) à avalia-
ção cardiológica e eletrocardiograma (de 
repouso e de 24 horas). Uma alteração 
no ritmo cardíaco da menina, acompa-
nhada pelo médico desde sua infância, 
possibilitou o diagnóstico de bradicardia 
(redução dos batimentos cardíacos para 
60 ou menos por minuto).

“Descobrimos, depois, que essa alte-
ração foi encontrada em outros membros 
da família. Felizmente, a condição não 
li    mita a vida da minha filha, mas preci-
samos acompanhá-la.” Hoje, aos 18 anos, 
Cecília estuda e faz ginástica duas vezes 
por semana, com orientação profissional.

A experiência serviu de alerta para 
Ariadne estender a preocupação com a saú-
de do coração para toda a família. Laura, a 
filha mais nova, 12 anos, foi submetida ao 
exame cardiológico aos 8 anos, e seu marido, 
Wladimir, 47 anos, faz avaliações anuais.

A proximadamente 250 cardiologis-
tas, dos quais 200 brasileiros, parti-
ciparam do Congresso Interna cio-
nal de Eletrocardiologia, promo-
vido pela Sociedade Interna cional 
de Eletrocardiologia, em Comanda-
tuba, na Bahia. O diretor do Serviço 
de Eletrocardiografia de Repouso 
do Instituto do Cora ção (Incor), 
Carlos Alberto Pas tore, foi o presi-
dente do evento, que discutiu os 
benefícios do exame para detectar 
problemas cardíacos.

Pastore diz que o eletrocardio-
grama é um procedimento centená-
rio, simples, rápido (dura cerca de 
5 minutos), barato (custa menos de 

R$ 10 para o Sistema Único de Saúde – SUS) 
e eficiente para identificar as chamadas 
doenças elétricas do coração (alterações da 
frequência cardíaca). O exame registra a ati-
vidade elétrica do coração, que se apresenta 
alterada no aparecimento ou na evolução de 
mais de 90% das doenças cardíacas, como 
arritmias e infartos agudos.

Uma consulta cardiológica detalhada 
e um eletrocardiograma bem interpreta-
do podem diagnosticar mais de 90% dos 
problemas cardíacos, principalmente os 
congênitos, poupando milhares de vidas, 
afirma o médico. 

Quanto antes essas doenças forem 
diagnosticadas, maior a probabilidade de 
sucesso no tratamento. “Com esse ‘RG elé-
trico do coração’ é possível acompanhar o 
histórico da evolução ou o surgimento das 
doenças da frequência cardíaca ao longo da 
vida”, explica Pastore. 

Salvar vidas – O cardiologista ressal-
ta que esses problemas de saúde não são iden-
tificados no exame clínico. “No congresso rea-
lizado na semana passada, uma das discus-
sões foram os motivos de o eletrocardiograma 
ser ou não realizado entre pacientes sadios, 
em determinados países do mundo”.

Dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) indicam que, a cada ano, cerca de 140 
mil pessoas morrem de doenças do coração no 

Brasil. Cerca de 90% desses óbitos, inclusive 
os decorrentes de mal súbito, poderiam ser 
evitados com o diagnóstico básico de um sim-
ples eletrocardiograma, seguido de tratamento 
e acompanhamento médicos adequados. 

Esportes – Crianças e adolescentes 
que vão iniciar atividade esportiva ou que 
possuem histórico de doença cardiovas-
cular na família devem, antes, realizar o 
exame, aconselha o especialista. 

Nos Estados Unidos, informa Pastore, 
os médicos não realizam o eletrocardio-
grama em pessoa sadia antes de começar a 
prática esportiva. “Os médicos norte-ame-
ricanos acreditam que o benefício do exame 
é pequeno para o cidadão assintomático. E 
sua realização geraria custo desnecessário 
ao sistema de saúde do país, que é muito 
caro. Além disso, eles dizem que o resulta-
do do exame poderia preocupar o esportista 
sem necessidade”, diz. O especialista conta 
que na Itália, por exemplo, o eletrocardio-
grama é obrigatório sempre que alguém vai 
iniciar qualquer modalidade esportiva. 

No Brasil, a maioria dos cardiologistas, 
diz o médico, tem o aparelho de eletrocar-
diograma no consultório e quase todos esses 
profissionais estão preparados a interpretá-lo 
corretamente. Pastore defende a realização da 
avaliação cardiológica antes do início da práti-
ca de qualquer atividade física – para crianças, 

adolescentes ou adultos. Mesmo que o clube, 
escola ou academia de ginástica não solicite, a 
pessoa deve procurar o cardiologista. 

O especialista sugere aos clínicos gerais 
e cardiologistas que queiram aprofundar 
conhecimentos sobre o exame a participa-
ção no curso de atualização oferecido pelo 
Incor (ver serviço). 

“O congresso é uma oportunidade de 
troca de experiências entre especialistas do 
Brasil e do mundo”, avalia Pastore. O encon-
tro informou novidades sobre o uso de ele-
trocardiograma associado a outros exames 
sofisticados, como ressonância nuclear mag-
nética. “Quando visualizamos alteração no 
coração sugerida pelo eletro, a ressonância 
confirma tal probabilidade”, finaliza.

Viviane Gomes

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
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Especialista recomenda ao transplantado se informar sobre quais vacinas devem ser atualizadas
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