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Cardiologia do Exercício

> continuação

Quem, Quando, Como?

uma semana após o infarto agudo do miocárdio, quando este for
o evento ocorrido1.
Os autores desta pesquisa não estavam fazendo parte da
conversa, mas, uma afirmação enfática, tal como eles apresentaram
no evento, poderia ser algo como:
- Quanto mais precoce iniciar a reabilitação com exercício físico
após infarto agudo do miocárdio melhor será a prevenção da
remodelagem miocárdica negativa e, consequentemente, também
melhor será o benefício funcional, assim como a probabilidade de
uma efetiva interferência favorável no prognóstico do paciente.
A cada semana de retardo no início da reabilitação pós-infarto
agudo do miocárdio requererá um mês a mais de intervenção com
exercício para se obter o mesmo nível de benefício1. Lembramos,
continuariam afirmativamente os autores do estudo, que
absolutamente nenhum dano miocárdico ocorreu com exercício
físico precoce pós-infarto1.
A questão em sequência, então, poderia ser: ...”mas, como
iniciar o programa?”
Estando o paciente clinicamente estável, condição obviamente
essencial, o desejável seria a realização de um teste de exercício
cardiopulmonar (TECP) ou mesmo um teste de exercício ou
ergométrico (TE). Uma vez identificado o limiar ventilatório através
do TECP, a frequência cardíaca do momento deste limiar poderia ser
a recomendada para iniciar as atividades não supervisionadas logo
após o evento agudo. Já a frequência cardíaca no momento do ponto
de compensação respiratório, ou limiar II, ou 10 a 15 batimentos
abaixo dele, seria mais tardiamente o limite superior da intensidade
de exercício. A elevação da frequência cardíaca alvo de treinamento
do limiar I para próximo do limiar II seria progressivamente
aumentada à medida que temporalmente se afastasse do evento
agudo e a condição clínica evolutiva do paciente permitisse.
Contudo, o embasamento da prescrição da intensidade do
exercício após evento coronariano agudo através dessas informações
metabólicas, hemodinâmicas e ventilatórias é, evidentemente, ainda
restrito às instituições que dispõe do teste cardiopulmonar. Diante
desta limitação ainda quase universal, como nortear clinicamente
a prescrição da intensidade de exercício não supervisionado sem
as informações fornecidas pelo teste cardiopulmonar? Mesmo
reconhecendo eventuais restrições na precisão, podemos orientar
o paciente a atentar para as suas próprias respostas, sensações e
limitações funcionais durante o exercício incremental. O Quadro 1
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apresenta esses sentimentos e os associa ao limiar ventilatório e ao
ponto de compensação respiratório, respectivamente os limiares I e II 2.
Quadro 1. Contribuição das sensações fisiológicas relacionadas às dificuldades
respiratórias durante o exercício incremental na inferência do limiar ventilatório
(Identificação A) e do ponto de compensação respiratório (Identificação B).
Preconiza-se para o paciente clinicamente e laboratorialmente estável, logo
após um evento agudo, prescrever a intensidade do exercício na frequência
cardíaca (FC) próxima da Identificação A, evoluindo progressivamente para
uma faixa de FC que se estende algo acima da Identificação A até 10 a 15 bpm
abaixo da Identificação B. A melhoria funcional tende a ser tão maior quanto
mais intensa for a intensidade de treinamento2.

IDENTIFICAÇÃO A

IDENTIFICAÇÃO B

Quando, durante o exercício
incremental, iniciar a sensação
da perda de conforto ao
conversar com alguém que esteja
próximo, mesmo que fictício.

Quando, durante o exercício
incremental, começar a ouvir
a própria respiração, embora
ainda não em condição
ofegante.

Finalmente, cabe salientar que se sustenta na literatura
a afirmação de que além dos efetivos benefícios funcionais,
há redução de 23% no índice de eventos e na mortalidade
cardiovascular naqueles pacientes incluídos em programa regular
de reabilitação comparativamente àqueles em tudo semelhantes,
porém submetidos somente a tratamento coronariano percutâneo3,4.
Estudos adicionais apontam que quando adequadamente indicados,
esses procedimentos invasivos se associam a evidência de ainda
melhor prognóstico quando após a sua realização os pacientes são
inseridos em programas de reabilitação comparativamente àqueles
que têm limitado o seu tratamento exclusivamente ao procedimento
invasivo. A redução do número de eventos com a inclusão do exercício
físico na sequência à angioplastia coronariana com stent é de 20% 5.
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Exercício e apneia do
sono
Desordens respiratórias do sono
estão associadas a aumento do
risco cardiovascular e mortalidade
por todas as causas.O tratamento
com pressão positiva contínua na
via aérea (CPAP) pode reduzir este
risco, embora a aderência ao uso
crônico seja sub-ótima. Estudos
epidemiológicos mostram que
o sedentarismo está relacionado
ao agravamento da apneia do
sono, ao passo que a prática
regular de exercício está associada
à redução da incidência de
desordens respiratórias do sono,
desempenhando importante
papel na modulação da gravidade
destes distúrbios. Os efeitos do
exercício neste contexto parecem
ser, em grande parte, mediados
por modificações no biotipo,
embora outros efeitos benéficos
ocorram em associação.
Awad KM, Malhotra A, Barnet J et
al. The American Journal of Medicine.
2012: 125(3):485-490.

Teste de caminhada de
6 minutos e DPOC

Atletas e disfunção
ventricular direita

A tolerância ao exercício é um
aspecto clínico importante da
doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC) que pode ser
facilmente medido no teste de
caminhada de 6 minutos. Este
teste pode ser um preditor de
mortalidade e de hospitalização
por piora do quadro bastante
confiável nos pacientes
com DPOC, de acordo com
os investigadores do estudo
ECLIPSE. Embora a faixa etária
tenha influenciado os resultados
deste estudo, a mortalidade em
3 anos foi maior nos pacientes
que percorreram menos de 334
metros no teste de caminhada
de 6 minutos.

O treinamento de endurance
pode estar associado a
remodelamento cardíaco
arritmogênico do ventrículo
direito (VD). Estudo recente
avaliou o impacto do exercício
de endurance intenso sobre a
função miocárdica do VD e do
ventrículo esquerdo (VE), bem
como a influência da exposição
cumulativa a competições sobre
o remodelamento cardíaco em
atletas bem treinados. Os autores
concluíram que exercícios de
endurance intensos provocam
disfunção aguda do VD, mas não
do VE. Embora a recuperação em
curto prazo pareça completa,
alterações estruturais crônicas e
disfunção do VD são evidentes
em alguns atletas.

Spruit MA, Polkey MI, Celli B. JAMDA.
2012; 13(3): 291-297.

La Gerche A, Burns AT, Mooney DJ. Eur
Heart J. 2012; 33 (8): 998-1006.

Frequência Cardíaca na
Recuperação e HAP
O descenso lento da frequência
cardíaca na recuperação tem
sido associado a prognóstico
adverso em várias doenças
crônicas cardiopulmonares. A
utilidade deste parâmetro do
teste ergométrico para predizer
mortalidade em pacientes com
hipertensão arterial pulmonar
(HAP) foi objeto de estudo
brasileiro recente, publicado
em periódico internacional.
Este estudo mostrou que a
queda inadequada da frequência
cardíaca (< 18 bpm) no 1o minuto
da recuperação está associada a
pior prognóstico e pode ser um
parâmetro clinicamente útil
quando análises mais precisas
obtidas a partir do teste de
exercício cardiopulmonar não
estão disponíveis.
Ramos RP, Arakaki JSO, Barbosa
P. American Heart Journal.
2012;163(4):580-588.

Para não esquecer deste boletim
“Os que se encantam com a
prática sem a ciência são como os
timoneiros que entram no navio
sem timão nem bússola, nunca
tendo certeza do seu destino.”
Leonardo da Vinci
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