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Novos alertas para o coração
Médicos da Casa trazem do congresso de cardiologia novidades no tratamento das doenças cardiovasculares
Fabiana Oliveira
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Saúde, José
Agostinho: trazendo
novas tecnologias
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das doenças em geral. Mas será
mesmo?

Nem tanto. Durante o 49°
Congresso da Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia, realizado
entre 15 e 18 de agosto, no
Minascentro, o debate sobre as
formas de prevenção das doen-
çascardiovasculares colocou na
"berlinda" a prática de exercí-
cios físicos. Segundo observa-
ções dos médicos, a incidência
de picos hipertensivos, crises
de angina, acidente vascular
cerebral (derrame) e morte sú-
bita se dá nas primeiras horas
da manhã (entre 4 e 9horas). A
causa lógica do fato é que, nes-
se horário, o organismo libera
substâncias estimuladoras,
como alguns hormônios. Ejus-
tamente nesse horário que a
maior parte da população prati-
ca seu "cooper" ou dá sua cami-
nhada.

Os exercícios físicos, nesse
caso, representariam um risco
maior de incidência dos males
citados reconhecem os médi-
cos. Mas isso não significa que
eles sejam desaconselhados, ex-
plicam os cardiologistas
Fernando Augusto Vasconce-
los e Gilson Afonso Cortes, da
Gerência-Geral de Saúde e As-
sistência da Casa, que partici-
param db congresso. Isto por-
que esta polêmica relacionada
com exercícios físicos situa-se
ainda no terreno das hipóteses.
"Se a pessoa está praticando
exercícios físicos, supõe-se que
elajá tenha ido ao médico e sido
examinada", ressalvam. Por
esse motivo, os cardiologistas
aconselham aqueles que que-
rem praticar exercícios físicos
a procurarem antes um médico.

A equipe da Gerência de
Saúde que participou do Con-
gresso da Sociedade Brasileira
de Cardiologia, que reuniu 6
mil e cialistas brasileiros e

ou-
tras informações sobre prevenção. Uma delas vai agradar bastan-
te àqueles que têm problemas com o colesterol. Se o paciente
mantiver seu nível de colesterol total abaixo de 200 mg%, ele
poderá não só tornar estáveis as obstruções preexistentes nas
artérias, como também promover sua regressão. A justificativa é

gema de ovo, o leite integral e
seus derivados, bem como os em-
butidos. O congresso também re-
velou novidades sobre diagnósti-
co e tratamento das doenças
cardiovasculares, como explicam
os médicos José Agostinho Lopes,
Carlos Alvaro Santos Pinto e
Ricardo Patrus Ananias de Sou-
za, presentes ao evento.

Entre as novidades na área de
diagnóstico, destaca-se a
Monitorização Anibulatorial da
Pressão Arterial (MAPA), que já
pode ser feita em clínicas de Belo
Horizonte. A MAPA é um méto-
do que visa a um controle mais
apurado da pressão arterial, pois
avalia durante 24 horas a evolu-
ção da pressão do paciente. E
utilizada também para analisar a
resposta terapêutica ou a real ne-
cessidade de medicação. A MAPA
é um exame complementar para
aqueles que apresentam uma pres-
são "border-line", ou seja, que se
encontram nos limites da norma-
lidade e da hipertensão.

Na área de tratamento, uma
das novidades é o "excimer-laser"
(técnica alternativa à cirurgia),
que necessita apenas de anestesia
local no paciente. O "excimer-
laser" éumcatetensmo com emis-
são de laser frio, que "pulveriza"
a placa que obstrui a coronária. A
técnica, que já existe no Brasil,
mas que ainda não chegou a Belo
Horizonte, é indicada até mesmo
para lesões intensas. Seu custo,
no entanto, é seis vezes maior que
o da angioplastia por balão, técni-
cautilizadarotineirainente naCa-
pital, que se baseia na introdução
de um catéter até a artéria, onde
uma espécie de balão é insuflado
e "achata" a lesão.

Mesmo com todas essas téc-
nicas revolucionárias apontadas
durante o congresso, a medicina
ainda não consegue explicar de-
terminadas patologias do cora-
ção. Uma situação curiosa é a
chamada Síndrome X, descrita
há 20anos, equefoitema
de uma mesa de debates
presidida pelo médico
José Agostinho Lopes du-
rante o congresso. A
síndrome - ou isquemia
miocárdica	com
coronánas nonnais - ma-	'.
nifesta-se no indivíduo

com uma dor forte no peito (angina), sem que haja qualquer
obstrução visível das coronárias. O paciente sente dores, faz  teste
de esforço (que se revela alterado), mas apresenta coronárias
normais. A alternativa atual de tratamento para a síndrome X é a
terapêutica farmacológica.
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Elas carregam o troféu (nada agradável) de serem responsá- que, com a manutenção do nível de colesterol total no patamar
veis pelo maior número de óbitos no País - mais até que o câncer indicado, a deposição contínua - o chamado "fator de agressão" -
e os acidentes de trânsito. São as doenças cardiovasculares que acaba, e o sangue passa então a reabsorver a obstrução. Para manter
mexem, literalmente, com o coração dos brasileiros e têm o nível ideal de colesterol, as pessoas devem evitar as gorduras

motivado mudanças animais, os sorvetes cremosos, a
dos hábitos alimenta-
res e na rotina da po-
pulação. A prática de
exercícios físicos ma-
tinais reflete essa mu-
dança de hábito e re-
vela-se uma aliada

contrainquestionável 

Hipertensão arterial: a incidência
na população adulta (com 20 anos ou
mais) situa-se entre 11 e 20%. A pressão
alta é uma doença muito comum e, geral-
mente, um problema de família. Ela não
tem cura, mas tem tratamento. O desen-
volvimento da hipertensão é mais preco-
ce e intensa nas pessoas que possuem os
chamados "fatores de risco": consumo
excessivo de sal, fumo, estresse emocio-
nal, obesidade, falta de atividade física e
herança familiar. A pressão arterial nor-
mal varia de até 9 (mínima) a até 14
(máxima). A limítrofe fica acima de 9 e
abaixo de 9,5 (mínima) e acima de 14 e
abaixo de 16 (máxima). A pressão arte-
rial alta é aquela que se situa acima de 9,5
(mínima) e acima de 16 (máxima).

Insuficiência coronariana: angina
de peito e infarto do miocárdio. A angina
de peito é uma doença do coração, causa-
da pela obstrução das artérias coronárias,
responsáveis pela nutrição do músculo do
coração. Esta obstrução geralmente se
deve à deposição de gorduras nas paredes
internas das artérias, que, com o decorrer
do tempo, poderá impedir a passagem
normal do sangue para o músculo cardí-
aco. A principal característica da angina
éadorno peito, quepode seespalharpara
o pescoço e braços. Quando um coágulo
"entope" completamente a artéria
coronária por um período prolongado,
ocorre o infarto do miocárdio, músculo
que forma o coração. A parte do coração
que pára de receber sangue perde a sua
função, sendo mais tarde substituída por
uma "cicatriz".

Insuficiência cardíaca: é a situação
em que o coração já não consegue mais
bombear a quantidade de sangue de que
o organismo necessita. Pode ser causada
por doença do músculo cardíaco, como
ocorre na doença de chagas. A maior
parte das doenças do coração, no seu
estágio final, também se manifestam como
insuficiência cardíaca.

Reumatismo infeccioso:Febre reu-
mática: doença que ataca predominante-
mente crianças e adolescentes, muitas
vezes em decorrência de amigdalites ou
infecção da garganta. Na sua evolução,
pode acometer o coração. O tratamento,
muitas vezes, envolve uma cirurgia.

Varizes: levam a urna circulação ina-
dequada de sangue nas veias. Podem
causar dor nas pernas, inchaço e, quando
muito extensas, tromboses.

doenças


