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Tabela 1. Adaptado da referência 5.
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FISIOPATOLOGIA DA INTOLERÂNCIA AO ESFORÇO NA IC

Aprimorando o teste de exercício:

Redução do tônus vagal
Elevação dos níveis das citoquinas pró
inflamatórias

# SISTEMA CARDIOVASCULAR
Disfunção sistólica e diastólica
Redução do volume sistólico
Elevação das pressões de enchimento
Hipertensão arterial pulmonar secundária e disfunção
do VD
Regurgitação mitral

# SISTEMA VENTILATÓRIO
Ventilação/ minuto exarcebada em relação a
produção de CO2
Hipertensão arterial pulmomar
Dano vascular pulmonar e fibrose
Alteração da relação ventilação/ perfusão
Edema intersticial e alveolar

#MUSCULATURA ESQUELÉTICA

parte 4 – Frequências Cardíacas Máxima e Submáxima

Redução da massa muscular e da perfusão
muscular

Dr. Claudio Gil S. Araújo

Redução dos tipos IIa em relação aos tipo IIb
de fibra muscular

Diretor-médico da CLINIMEX – Clínica de Medicina do Exercício e Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício
e do Esporte – Universidade Gama Filho

Redução das enzimas do metabolismo oxidativo
e da geração de ATP
Retardo na resíntese de componentes de alta
energia (ATP-CP)

#DISFUNÇÃO ENDOTELIAL
Redução da síntese de óxido nítrico

# SISTEMA NEURO-HUMORAL

Elevação das espécies reativas de
oxigênio

Aumento da atividade simpática
Aumento da atividade do sistema renina
angiotensina aldosterona

Redução da resposta vasodilatadora
ao shear stress

angiotensina, o menor tônus adrenérgico, a melhora da disfunção
endotelial com maior produção de óxido nítrico e a melhora da
inflamação sistêmica2,3,6,8. Estas adaptações ao condicionamento
irão desencadear não só a melhora funcional, mas aparentemente
também menor taxa de eventos fatais e não fatais. Estudos
mostram redução na admissão hospitalar e melhora da sobrevida
em 01 ano8, apesar do maior estudo já realizado sobre o assunto,
o HF – ACTION9, não ter obtido resultados tão animadores. O
exercício físico tem sido indicado em algumas estratégias recentes
para redução de custos para internações hospitalares por IC, como
recurso bastante promissor1. Além de ser seguro e não aumentar
a mortalidade, melhora a qualidade de vida e o desempenho
funcional. Poucos estudos têm demonstrado o efeito do exercício
em longo prazo ou definem protocolos de exercícios2, 3, 9.

IC E EXERCÍCIO
A incapacidade de realizar atividade física sem desconforto é um
dos primeiros sintomas da IC. A dispneia e fadiga progressivas aos
diferentes graus de esforço até a dispneia de repouso são sintomas
característicos. A relação entre índices de função ventricular em

repouso e gravidade dos sintomas parece fraca2,3,10. Crescente
corpo de evidências, de experiências clínicas e de dados de
pesquisas publicadas, demonstra de modo consistente a melhora
da capacidade funcional, dos sintomas e da qualidade de vida
com o exercício na IC. Dados recentes sugerem impacto positivo,
ainda que modesto, nas taxas de reinternação hospitalar e redução
da mortalidade9. Atividade Física (AF) pode ser definida como
qualquer movimento corporal que leve a contração muscular e
gasto energético acima do basal. Em geral, chamamos de exercício
a atividade física realizada de modo programado, repetitivo e
estruturado, com o objetivo de melhorar valências ou capacidades
físicas. O foco principal para atingir metas relacionadas à promoção
de saúde com a prescrição de AF e/ou exercícios são programas
que aprimorem a aptidão cardiorrespiratória, força e flexibilidade
e, associados à orientação alimentar, melhorem a composição
corporal2,3,5. Não há diferença, em termos de objetivos, para o
paciente portador de IC2, a particularidade está no modo de fazê-lo.
A tabela 2 lista os benefícios da prática regular de atividade física7
que também ocorrerão nos portadores de IC:
continua >
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Essa quarta parte da série Aprimorando o
Teste de Exercício publicada em Cardiologia
do Exercício abordará uma das principais
mais clinicamente relevantes variáveis do
teste de exercício (TE), a frequência cardíaca
ou simplesmente FC. Especificamente, o
texto versa sobre as expressões FC máxima e
submáxima. O coração pode ser entendido
como uma bomba propulsora de sangue.
Diferente da grande maioria das bombas,
a vazão de sangue gerada pelo coração é
descontínua, decorrente das fases de sístole
(esvaziamento) e diástole (enchimento).
Esta é ainda variável, podendo se ajustar às
necessidades de fornecimento. Fruto dessas
duas características- descontinuidade
e variação da taxa de fluxo - o coração
é uma bomba muito peculiar do ponto
de vista mecânico. Mais interessante
ainda, é que, para uma faixa normal
de funcionamento, pelo mecanismo de
Frank-Starling, quanto maior o volume
líquido que chega à bomba, mais forte é a
contração cardíaca e, consequentemente,
mais líquido é bombeado. Para que essa
função vital – débito cardíaco - possa ser
mantida, existem duas variáveis a serem
consideradas nas contrações cardíacas:
volume médio ejetado em cada sístole e
a FC. Em condições fisiológicas, a maior
parte do ajuste do débito cardíaco é feito
às custas das variações da FC, que pode
aumentar de duas a três vezes (em alguns
casos, até quatro vezes), ao passar da
condição de repouso para a de exercício
máximo. Estudos fisiológicos dos anos
60 e 70 mostraram que é possível manter
um volume sistólico relativamente alto
mesmo quando ocorria uma sístole a cada
três décimos de segundo, ou seja, a uma
FC de 200 bpm. Com isso, valores altos
de FC máxima relacionam-se a débitos
cardíacos máximos proporcionalmente
maiores, representando uma vantagem
hemodinâmica. Se mantidas as condições
de extração e utilização periférica de
oxigênio (equação de Fick), isso se reflete
por níveis mais altos de consumo de

oxigênio e, consequentemente, em um
melhor desempenho aeróbico. Na realidade,
há inúmeras evidências epidemiológicas
e clínicas indicando que uma parcela
importante da perda aeróbica com o
envelhecimento pode ser atribuída a uma
diminuição da FC máxima e a resultante
redução do débito cardíaco máximo. Mais
importante ainda, dados epidemiológicos
recentes mostram claramente que a
incompetência cronotrópica, ou seja, a
incapacidade de alcançar uma FC máxima
adequada à idade, é um fator de mau
prognóstico clínico e representa um risco
relativo aumentado para a mortalidade
por todas as causas. Por outro lado, nos
primórdios da ergometria, época dos
antigos testes de banco que a maioria
dos ergometristas atuais nem chegou
a conhecer, se sabe que, enquanto é
fisiologicamente adequado submeter o
indivíduo a um esforço máximo para tentar
evidenciar isquemia miocárdica, na prática
clínica, nem sempre isso funciona assim.
Essa foi, provavelmente, a origem de um
uso muito específico da curiosa expressão
FC submáxima, representando o valor
mínimo de FC, mais frequentemente 85%
da FC máxima prevista para a idade, que
teria de ser alcançado para que o resultado
do TE e, particularmente, o segmento ST
do ECG de esforço pudesse ser valorizado
ou interpretado. Vamos então ver como
essas expressões FC máxima e submáxima
se situam à luz da Medicina baseada
em evidências. A FC máxima varia muito
entre indivíduos, boa parte disso devido à
idade. Atualmente, a equação que melhor
descreve a relação entre as duas variáveis
em indivíduos saudáveis é: FC máxima
(bpm) = 208 – 0,7 x idade (anos). Deve-se,
contudo, reconhecer que há uma grande
variabilidade para indivíduos da mesma
idade, com um erro de estimativa médio de
10 a 12 bpm no uso da equação. Em termos
práticos, isso significa dizer que para 100
indivíduos de 40 anos, seja homem ou
mulher, o valor mais provável será em

torno de 180 bpm (208 – 0,7x40) e que
para 95% deles deverá se situar entre 156
e 204 bpm (dois erros de estimativa para
menos ou para mais do valor central, ou
seja, 180 ± 2x12). Outros cinco saudáveis
ainda terão valores fora dos limites dessa
faixa. Por outro lado, há estudos mostrando
que a variabilidade da FC máxima de um
mesmo indivíduo em um período de alguns
poucos anos é muito baixa. Como usar
de modo prático essas informações na
execução do TE?
1. O TE não deve jamais ser interrompido
simplesmente porque o indivíduo alcançou
a FC máxima prevista pela idade. Fazendo
isso, o ergometrista só conseguirá assegurar,
matematicamente, que 50% dos seus TE
em indivíduos saudáveis e sem uso de
medicações de ação cronotrópica negativa
não serão máximos e sim submáximos.
2. FC máxima não é um bom critério,
especialmente quando analisado
isoladamente, para determinar se o TE foi
ou não máximo;
3. Procure e valorize a informação de FC
máxima obtida em algum TE anterior,
especialmente se o paciente comentar
que chegou realmente à exaustão (muitas
vezes, infelizmente, o paciente informa que
o TE foi interrompido antes de sua exaustão
pelo médico que lhe disse “já está bom e
podemos parar”), Outra forma é perguntar
pela FC máxima já observada através de
um frequencímetro, em algum evento
desportivo de alta intensidade, como uma
partida de futebol ou de tênis ou ao final
de uma prova de pedalada ou de corrida
de rua. Use esse valor já conhecido da FC
máxima como um ponto de referência e, ao
realizar o TE, objetiva chegar ou ultrapassar
essa marca. Isso valorizará o seu exame e
merece ser informado no laudo como, por
exemplo, “o valor de FC máxima obtido
no presente TE excedeu em 8 bpm o valor
obtido em exame similar realizado há dois
continua >
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Aprimorando o teste de exercício: parte 4 – Frequências Cardíacas Máxima e
Submáxima

4. Se a FC ao final do TE realmente máximo
ficar mais do que 20 bpm abaixo daquela
prevista pela idade, há menos de 5% de
chance de esta resposta ser de um indivíduo
saudável e, talvez, seja sugestivo de uma
incompetência cronotrópica. Já valores com
menos de 30 bpm, novamente assumindo que
o TE foi realmente máximo, serão tão raros que
muito provavelmente refletem incompetência
cronotrópica (menos de 1% dos saudáveis
terão esse tipo de resposta).

Para concluir, vamos voltar a comentar sobre
a FC submáxima e analisar essa expressão
de forma isenta e tecnicamente correta. Do
ponto de vista linguístico, uma FC submáxima
corresponde a qualquer FC abaixo da máxima e
pouco ou nada tem a ver com outros critérios,
como alterações de segmento ST ou qualquer
percentual arbitrário da FC máxima. Sendo
assim, na concepção moderna do TE, não há
mais espaço para dizer se a FC submáxima
foi ou não alcançada, já que, afinal, desde
a condição de repouso estamos em FC
submáxima!
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A insuficiência cardíaca (IC) é síndrome
clínica complexa, de caráter sistêmico,
definida como disfunção cardíaca que
ocasiona inadequado suprimento sanguíneo
para as necessidades metabólicas tissulares,
na presença de retorno venoso normal ou
de elevadas pressões de enchimento1,2,3.
Geralmente, a redução do débito cardíaco
(DC) é responsável pela perfusão tecidual
inapropriada na IC. De início, este
comprometimento do DC se manifesta
durante o exercício. Com a progressão da
doença, há redução do DC também no
repouso1. A importância do estudo desta
síndrome advém da elevação contínua
da taxa de prevalência 1,4,5 e do impacto
financeiro nacional, além do déficit
funcional individual resultante manifestado

através da dispneia e fadiga5. Avanços no
entendimento do metabolismo oxidativo,
do sistema de transferência de energia
intracelular, dos mecanismos de disfunção
endotelial, do papel da ativação neural
simpática e das citoquinas inflamatórias
podem explicar a fisiopatologia da
intolerância ao esforço na IC 5 (Tabela 1).
Embora o repouso no leito e a restrição à
atividade física ainda sejam apropriados
para casos agudos e instáveis, sabemos
que a prática de exercícios na IC é segura
e benéfica, devendo ser recomendada
tão logo haja compensação do quadro. O
condicionamento físico nos portadores de
IC leva a melhora da capacidade funcional
e qualidade de vida, reduzindo o grau de
sintomatologia, especialmente dispneia e
fadiga. As adaptações periféricas musculares,
como maior capacidade oxidativa com
aumento do número e tamanho das
mitocôndrias e maior relação capilar/
fibra muscular, aumentam a perfusão
periférica. Destaca-se também a redução das
concentrações circulantes de substâncias
vasoconstritoras como a vasopressina e a
continua >

“A ciência humana de maneira nenhuma nega a existência
de Deus. Quando considero quantas e quão maravilhosas
coisas o homem compreende, pesquisa e consegue
realizar, então reconheço claramente que o espírito
humano é obra de Deus, e a mais notável.”
Galileu Galilei
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