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Cardiologia do Exercício

> continuação

Síncope Relacionada ao Exercício – Qual a Importância do Teste Ergométrico?

de saída do ventrículo direito (VD) as causas diagnosticadas4,5. De fato, a síncope
que ocorre claramente durante o esforço
é incomum. Apenas 5% dos pacientes
referidos para Unidades de Síncope apresentaram o evento relacionado ao exercício6. Inicialmente, é importante definir
se a síncope ocorreu durante ou após o
exercício. Por vezes, o que é considerado
síncope durante o exercício ocorreu no
pós-esforço ou durante pausas no esforço.
Quando a síncope ocorre no pós-exercício,
em geral é de origem neurocardiogênica,
tornando a cardiopatia estrutural menos
provável. Apenas os episódios que ocorrem durante o esforço contínuo, causando
interrupção súbita e não intencional do
exercício e queda, são consideradas síncopes durante o exercício. Nos pacientes
jovens, com menos de 35 anos e com
cardiopatia estrutural, as causas comuns
de síncope relacionada ao exercício são
a CMH, displasia arritmogênica de VD,
estenose aórtica e coronária anômala.

Na ausência de cardiopatia estrutural,
as síndromes arritmogênicas primárias,
como o QT longo e a taquicardia ventricular (TV) catecolaminérgica, são causas de
síncope ao esforço que afetam tipicamente os jovens. Nos pacientes com mais
de 35 anos, a estenose aórtica, arritmias
secundárias à cardiopatia estrutural e
menos comumente cardiopatia isquêmica, estão relacionadas à síncope com o
esforço. A avaliação inicial do paciente
com síncope consiste em história clínica
e exame físico cuidadosos, incluíndo
a medida da PA com o ortostatismo, e
realização de eletrocardiograma (ECG)7.
Após esta avaliação inicial, a causa
provável da síncope pode ser identificada
em aproximadamente 25% dos pacientes.
O próximo passo dependerá da suspeita
clínica e da avaliação quanto à cardiopatia estrutural. A injúria secundária à
síncope é mais frequentemente vista por
arritmias e menos frequentemente na
síncope neurocardiogênica que ocorre
no pós-esforço, em
que o aparecimento
da síncope é gradual,
com pródromos, permitindo a atenuação
da queda. Quando
há história familiar de
morte súbita, especialmente em idade
jovem, a síncope é
mais preocupante e
pode sinalizar doença
genética herdada,
condição ameaçadora
da vida. A síncope por
arritmias ventriculares
geralmente é de apareFigura 1. Adaptada da referência 4.
cimento súbito, sem
Pós-ex = pós-exercício Exerc. = exercício NR Exerc. = não relacionada
pródromos, associada
ao exercício.
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a trauma/injúria, e os sintomas ocorrem mais frequentemente durante o
esforço físico. Pode ser precedida de
palpitação taquicárdica ou dor torácica e
cursar com alteração eletrocardiográfica.
Na síndrome do QT longo e na TV
catecolaminérgica, a história familiar
geralmente mostra morte súbita em
idade jovem8. Uma detalhada investigação sobre a história familiar pode ser de
grande valor, pois algumas doenças possuem um padrão de distribuição genético
autossômico dominante em pelo menos
metade dos casos. Desta forma, a história
de um familiar que morreu subitamente
ou que experimentava pré-síncope ou
síncope durante os exercícios deve alertar o médico para esta possibilidade.
No exame físico, a avaliação dos pulsos,
da ausculta cardíaca e da PA são fundamentais. O ECG pode diagnosticar anormalidades associadas à doença cardíaca
e maior risco de arritmias malignas. Estas
anormalidades incluem, por exemplo, o
padrão de pseudo-infarto visto na CMH
e a onda épsilon, na cardiomiopatia
arritmogênica de VD. Na síndrome do QT
longo, por definição, o critério eletrocardiográfico é crucial para o diagnóstico9.
Embora em alguns casos o ECG possa
estabelecer ou sugerir um diagnóstico, às
vezes, precisamos de exames adicionais.
O ecocardiograma nos pacientes com
síncope objetiva avaliar a possibilidade
de cardiopatia estrutural, devendo ser
realizado principalmente na presença de
história clínica sugestiva de cardiopatia e
exame físico ou ECG anormais. Se a investigação da síncope relacionada ao exercício, através da estratégia anteriormente
citada, ainda não conseguiu identificar
a causa provável, o teste ergométrico
(TE) deve ser realizado, com o objetivo
continua>
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O que se lê sobre Ergometria
e Reabilitação... Hoje
Dra. Andréa London

Vidas alheias, riquezas a salvar!
A doença cardiovascular é responsável por
44% das mortes em serviço entre bombeiros
dos EUA, com um risco significativamente
maior durante plantões extenuantes.
Pessoas sedentárias são mais suscetíveis a
eventos cardiovasculares durante situações
de estresse físico e/ou mental intenso.
Inversamente, o exercício regular, com
consequente aumento da capacidade
funcional, apresenta caráter protetor,
devendo ser estimulado entre os bombeiros.
Para efeitos favoráveis sobre o perfil de
risco cardiovascular, a regularidade assume
caráter prioritário em relação à duração e à
intensidade do exercício.
Durand G, Tsismenakis AJ, Jahnke SA et al. Medicine &
Science in Sports & Exercise. 2011; 43 (9):1752-1759.

♫ Caminhando contra o vento ♪
A insuficiência cardíaca (IC) é o estágio final
comum de várias cardiopatias, a despeito
dos avanços farmacológicos e tecnológicos
da atualidade. Poucos estudos avaliaram
o impacto da atividade física diária, não
supervisionada, sobre pacientes com IC. Um
programa de caminhada de 12 semanas,
realizado como única intervenção, mostrou
melhora significativa do comportamento
da FC na recuperação, da função endotelial
e da qualidade de vida percebida destes
pacientes. Caminhar é seguro, barato e não
requer supervisão. O uso de pedômetros
facilitou a aderência ao programa.
Tsarouhas K, Karatzaferi C, Tsitsimpikou C, et al.
European Journal of Cardiovascular Prevention &
Rehabilitation. 2011;18(4):594-600.

♫ Alors je sens en moi mon
coeur qui bat: o estudo
francês 3C
Em adultos de meia idade saudáveis,
estudos observacionais têm demonstrado
consistentemente que a frequência cardíaca
de repouso (FCR) é marcador independente
de mortalidade total e cardiovascular.
Nos idosos, mesmo após ajustes para a
presença de co-morbidades e uso de β
bloqueador, a FCR permanece um marcador
de risco independente para mortalidade.
Este parâmetro simples, não invasivo
e rotineiramente aferido na consulta
médica, pode auxiliar na identificação de
idosos sob maior risco em curto prazo.
Para estes, a atividade física regular deve
ser aconselhada, após exclusão de doença
cardíaca subjacente.
C Legeai, X Jouven, M Tafflet, et al. European Journal
of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation.
2011; 18: 488 - 497.

Já jogou seu Wii Fit™ hoje?
Videogames são um passatempo popular
para crianças e adultos. Entretanto,
evidências sugerem associação a pior
saúde mental e física nos usuários. Uma
tendência tem sido a de desenvolver novos
jogos que incluam a atividade física em
sua prática, numa tentativa de conter os
efeitos deletérios do sedentarismo. O Wii
Fit™ é jogo interativo projetado para a
obtenção de benefícios à saúde através do
condicionamento físico, substituindo os
videogames “sedentários”. Estudo recente
avaliou a eficácia do Wii Fit™ e os resultados
mostraram que este game pode ser uma
ferramenta eficaz para a promoção da
saúde na população.
Worley JR, Rogers SN,Kraemer RR. Metabolic
responses to Wii Fit™ video games at different game
levels. J Strength Cond Res. 2011; 25(3): 689-693.
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