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PROCESSO DE AVALIAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE 
ATUAÇÃO NA ÁREA DE ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA - 2019 

 
RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA A PROVA OBJETIVA 

 
Nº DO 

PROTOCOLO 
Nº DA QUESTÃO 

RECORRIDA RESPOSTA AO RECURSO 

7001 09 A arritmia é tv de acoplamento curto, não possui qt longo e não 
possui marcapasso. - INDEFERIDO 

7002 27 
Meta-análises recentes não comprovaram que os escores 
mencionados sejam superiores à avaliação clínica individual para 
a predição de eventos adversos precoces. - INDEFERIDO 

7003 52 Caso clássico de atividade deflagrada. - INDEFERIDO 
7004 14 Algoritmo Kistler AAD. - INDEFERIDO 
7005 06 RASSI 12 pontos (alto risco). - INDEFERIDO 

7006 07 A fragmentação em V1 sugere gravidade da patologia em 
paciente com brugada tipo 1. - INDEFERIDO 

7007 25 Na avaliação Per Protocol os = resultados estão corretos. - 
INDEFERIDO 

7008 26 
Algumas meta-análises não confirmam redução de mortalidade 
total com os beta-bloqueadores na IC de pacientes com FA. 
"Lancet 2014;384:2235-43". - INDEFERIDO 

7009 29 Advance III trial, Painfree II, MADIT-RIT - INDEFERIDO 
7010 41 O traçado exclui taquicardia atrial - INDEFERIDO 

7011 33 O referido mapa apresenta bloqueio de entrada e de saída. -  
INDEFERIDO 

7012 26 INDEFERIDO 
7013 06 RASSI 12 pontos (alto risco). - INDEFERIDO 

7014 11 Apesar de o tratamento cirúrgico ser mais efetivo, existem relatos 
de tratamento conservador. - INDEFERIDO 

7015 26 O estudo Castle randomizou pacientes com FE <35%. - 
DEFERIDO 

7016 06 RASSI 12 pontos (alto risco). - INDEFERIDO 
7017 41 INDEFERIDO 
7018 27 INDEFERIDO 

7020 16 

A assertiva número I da questão 16 que aborda pacientes com 
cardiopatia hipertrófica com fenótipo negativo e genótipo 
positivo não define que ha proibição de realização de exercícios 
físicos, e sim o fato de parecer existir risco aumentado nas 
atividades acíclicas versus cíclicas. Isso não foi contemplado nas 
diretrizes de 2019, porém, e foi citado na Diretriz em Cardiologia 
do Esporte e do Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia 

 



e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, publicada em 
2013 (documento base para atualização da diretriz atual) 

7024 42 

A questão referiu-se a suspeita diagnóstica de pericardite. 
2017HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE expert consensus 
statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation 
Europace (2018) 20, e1–e160 - INDEFERIDO 

7025 20 
A bibliografia citada não contempla nenhuma das alternativas, a 
bibliografia circulation 2017; 136; 215-231 contempla a letra “e”. 
- INDEFERIDO 

7026 33 Ambos os mapas são bipolares com variação na voltagem. - 
INDEFERIDO 

7027 60 Trombo em AD na ponta da bainha, pode lavar a bainha e 
continuar o procedimento. - INDEFERIDO 

7028 60 Trombo em AD na ponta da bainha, pode lavar a bainha e 
continuar o procedimento. - INDEFERIDO 

 


