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EVENTO OFICIAL DO DEPARTAMENTO DE 
ERGOMETRIA, REABILITAÇÃO CARDÍACA E 
CARDIOLOGIA DESPORTIVA DA SOCIEDADE DE 
CARDIOLOGIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PONTUADO PELA 
COMISSÃO NACIONAL 
DE ACREDITAÇÃO

8h30-9h30 
COLÓQUIO 
Cardiologia do Exercício
• Mulher de 45 anos, assintomática e 
sem fatores de risco, com TVNS na 
fase de recuperação do TE, pode ser 
liberada para spinning? 
• Quanto tempo após surto de febre 
reumática uma criança pode ser 
liberada para a prática de atividade 
física? 

• Atleta com ponte miocárdica 
diagnosticada – como proceder? 

• Solicitação de TE em indivíduos 
assintomáticos, aparentemente 
saudáveis, para a prática de 
exercícios: quando seguir as 
diretrizes? 

• Ergoespirometria no atleta de elite: 
em que modalidades esportivas é 
importante? 

• Ressonância magnética no atleta – 
quando estaria indicada? 

9h30-10h     
MINI-CONFERÊNCIA 
COMENTADA
Doping na cardiologia 
desportiva: o que é 
importante saber? 
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8h30-10h10  
MESA REDONDA 
Ergometria em foco:
• Mitos e verdades sobre o TE no 
prolapso valvar mitral 

• TE exclusivamente em ambiente 
hospitalar 

• Avaliação do grande obeso pelo TE 
– há particularidades? 

• TE e os distúrbios de condução – 
como interpretar?

10h10-10h40     
MINI-CONFERÊNCIA 
COMENTADA
Déficit cronotrópico: como 
avaliar e o que significa?

10h40-11h    
INTERVALO PARA CAFÉ

11h-12h30    
SESSÃO INTERATIVA: 
DOENÇA CORONÁRIA
I – Agonista e Antagonista
O TE convencional deve ser 
empregado no seguimento 
pós-angioplastia coronária 
O TE convencional NÃO deve ser 
empregado no seguimento 
pós-angioplastia coronária

10h-10h20    
INTERVALO PARA CAFÉ

10h20-10h50     
MINI-CONFERÊNCIA 
COMENTADA
A desqualificação de atletas 
por cardiopatia: dilemas 
enfrentados pelo 
cardiologista. 

10h50-12h20 
MESA REDONDA
Exercício como ferramenta 
diagnóstica e terapêutica:
• TE com ergômetro de braço – uma 
opção válida? 

• TECP como ferramenta pericial – 
como utilizar? 

• Exercício intervalado: há vantagens 
sobre o exercício contínuo? 

• Prescrição de exercício para o 
diabético e para o hipertenso – há 
diferenças? 

12h20-12h30
ENCERRAMENTO DO 
SEGUNDO DIA
Informações, entrega do questionário 
de avaliação e do certificado de 
conclusão, sorteio de brindes e 
encerramento.

VAGAS LIMITADAS!
Tudo sobre Cardiologia do Exercício!

Valor da Inscrição: R$ 120,00 (Médicos)
R$ 110,00 (sócios da SOCERJ adimplentes)

R$ 90,00 (Estudantes de medicina com comprovante)
Informações e Inscrições Antecipadas na SOCERJ

Praia de Botafogo, 228 - Sl. 708 - Tels.: (21) 2552-0864 e 2552-1868

DERCAD-RJ  -  Derpartamento de Ergometria, Reabilitação Cardíaca e Cardiologia Desportiva da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro

Sábado, 
29 de Agosto

CARDIOLOGIA DESPORTIVA
II – Agonista e Antagonista
O ecocardiograma é um exame 
obrigatório para a avaliação 
pré-participação de atletas 
profissionais
O ecocardiograma NÃO é um 
exame obrigatório para a avaliação 
pré-participação de atletas 
profissionais

12h30-14h
INTERVALO PARA ALMOÇO

14h-15h30 
MESA REDONDA
Reabilitação em foco:
• Reabilitação cardíaca no pré e 
pós-operatório cardiovascular 

• Estudo HF-ACTION: qual o 
impacto sobre a prática da 
reabilitação cardíaca? 

• Reabilitação cardíaca e cardiopatia 
congênita no mundo real – visão do 
cardiopediatra

• Aspectos jurídicos da prescrição de 
exercícios nos serviços de 
reabilitação cardíaca 

15h30-15h50    
INTERVALO PARA CAFÉ

15h50-16h20     
MINI-CONFERÊNCIA 
COMENTADA
O passo-a-passo da 
ergoespirometria: 
aprendendo com quem faz

16h20-17h55 
SEMINÁRIO
Discutindo o teste 
ergométrico, a reabilitação 
cardíaca e a cardiologia 
desportiva – traga seu caso.

17h55-18h
ENCERRAMENTO DO 
PRIMEIRO DIA

Domingo, 30 de Agosto

CDPI Leblon LOCAL
Rua Ataulfo de Paiva 669, esquina com Rua João Lira 
Rio de Janeiro  - Tel:  (21) 3206-2200

IMPERDÍVEL!
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