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Na Era da Tecnologia, Qual o Papel do Teste Ergométrico Precoce após Infarto Agudo do Miocárdio?

exame mais tradicional utilizado para estratificação de risco,
quer isoladamente ou em associação com as classificações de
risco de Killip e posteriormente TIMI risk score, possibilitando a
instituição de terapia definitiva antes da ocorrência de eventos.
Meta-análise com 24 estudos publicada por Froelicher em
1987, envolvendo 5.331 pacientes submetidos à realização de
TE, evidenciou que pacientes excluídos por contra indicação à
realização do exame, quer por causas cardíacas como insuficiência
cardíaca descompensada, angina instável, arritmias complexas
não controladas, instabilidade hemodinâmica e reinfarto, ou
causas extra cardíacas como limitações pulmonares, vasculares,
neurológicas ou ortopédicas de membros inferiores, constituíam
por si só um grupo de alto risco, com maior mortalidade. No
grupo de pacientes selecionados com IAM não complicado, em
Killip I, sem disfunção ventricular esquerda em repouso, foram
preditores de eventos: a presença de depressão do segmento
ST no TE, principalmente no IAM inferior e posterior; a resposta
pressórica anormal, definida como a incapacidade de elevar a
PA sistólica em 30mm Hg ou ultrapassar 110mm Hg no pico do
esforço; a limitação funcional com gasto metabólico inferior a
5 METs e o aparecimento de arritmias ventriculares e angina.

A mortalidade anual neste grupo alcançou 18% e o TE apresentou
alto valor preditivo negativo1. Na segunda fase, pós trombólise,
houve redução adicional da mortalidade pós-IAM para 6,5%,
decorrente da utilização combinada de terapia trombolítica,
estratégias de revascularização por técnicas invasivas e uso
de aspirina. Deste modo, houve a seleção de um grupo de
sobreviventes com áreas menores de necrose, em geral com
lesões uniarteriais, submetidos frequentemente à coronariografia
na fase hospitalar e considerados de baixo risco para eventos
futuros, com mortalidade estimada em 1% no 1° mês e em 3,6%
ao ano. Assim, a necessidade de estratificação posterior no grupo
de pacientes não complicados passou a ser questionada, bem
como a utilização do TE, por apresentar baixo valor preditivo
positivo, principalmente quando realizado na fase hospitalar e
em nível submáximo, com protocolos atenuados3.
Entretanto, subgrupos de estudos multicêntricos como o
GISSI-2 e TIMI-2 também evidenciaram maior mortalidade: nos
pacientes excluídos para a realização do TE; na presença de baixa
classe funcional e resposta pressórica inadequada, parâmetros
associados à função ventricular esquerda; e, em menor grau,

A XIV Imersão em Ergometria, Reabilitação
e Cardiologia Desportiva, realizada nos dias
23 e 24 de agosto de 2013 no já tradicional
espaço cedido pelo CID Leblon, repetiu
o sucesso dos anos anteriores! Durante
estes dois dias, recebemos nossos colegas
médicos para uma atualização objetiva e de
grande aplicabilidade sobre temas ligados à
área de atuação do DERCAD/RJ, mantendo
o compromisso de contribuir para a
educação continuada dos cardiologistas
do Estado do Rio de Janeiro. Apostamos
no formato de Respostas Rápidas e
Colóquios, privilegiando a participação
da plateia no esclarecimento de dúvidas
e compartilhamento de experiências,
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Figura 1. Mortalidade de acordo com a possibilidade de realização do TE
após IAM. TE = teste ergométrico realizado. Adaptado da referência 7.

Figura 2. Desfechos combinados de morte e reinfarto de acordo com
a capacidade funcional expressa em equivalentes metabólicos (MET).
Adaptado da referência 7.
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enriquecendo sobremaneira nosso
evento. Nossa programação científica foi
cuidadosamente elaborada, mantendo
o alto nível costumeiro e contando com
o brilhantismo dos palestrantes, que
transformaram nossa Imersão em palco de
valiosas discussões e aprendizado. O clima
amistoso da Imersão propiciou, além da
atualização científica, a confraternização
entre amigos e a certeza de que todo
o empenho do grupo valeu a pena. Em
2014, quando completaremos 15 anos de
existência, contamos com a presença de
todos para comemorarmos mais este marco
na história do nosso departamento. Até lá!

Drs. Salvador Serra, Odilon Freitas e Participação de colegas de renome na
Claudia Lúcia Castro
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Sala cheia e plateia animada em pleno Formato de colóquios foi aprovado
sábado

Interação entre plateia e palestrantes foi
a tônica da Imersão

