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Contribuição do Teste de Exercício Cardiopulmonar na Detecção e Avaliação da Isquemia Miocárdica
este último pode contribuir adicionalmente para a detecção e
avaliação da gravidade da isquemia miocárdica e contribuir na
identificação do momento mais precoce do seu aparecimento,
assim como das suas consequências funcionais.
Deste modo, acreditamos que podemos utilizar o TECP no
diagnóstico, na avaliação da gravidade da isquemia miocárdica
utilizando o delta V’O 2/delta potência, exclusivamente em
cicloergômetro, e a curva do pulso de oxigênio e a curva do V’O2,
em qualquer ergômetro, juntamente com as demais variáveis,
principalmente, nas seguintes condições:

Dr. Luiz Eduardo Camanho					
Presidente do Departamento de Arritmia da socerj

1. Na moderada a alta probabilidade pré-teste para isquemia
miocárdica.

A fibrilação atrial (FA) é a arritmia mais comum na prática clínica, e
caracteriza-se pela perda da capacidade de contração atrial (perda
da sístole atrial). Ao eletrocardiograma, manifesta-se pela ausência
de onda P, irregularidade do intervalo RR e ondulação da linha de
base (Figura 1). O nódulo átrio-ventricular (NAV) não participa
do circuito e, desta forma, serve apenas como um modulador da
resposta ventricular.

2. No acréscimo da possibilidade diagnóstica para isquemia
miocárdica quando alguma outra alteração clínica,
hemodinâmica ou eletrocardiográfica durante ou logo após
o exercício também estiver presente.
3. Quando a área isquêmica miocárdica for de magnitude
suficiente para comprometer a elevação fisiológica do volume
sistólico com o incremento do exercício.

A incidência da FA aumenta significativamente com o avançar
da idade, tornando-se mais evidente com o envelhecimento da
população. Presente em 1% da população geral, atinge 10% dos
octagenários1.

4. Tal como em outras doenças do coração, possibilidade de
avaliação do prognóstico do paciente com detecção de
isquemia miocárdica através da utilização de outras variáveis,
como a eficiência ventilatória, o V’O2 pico, OUES, cinética de
oxigênio, assim como a precocidade do aparecimento das
alterações e o seu prolongamento posterior, entre outras4,5.

Apesar de frequentemente associada a outras doenças cardíacas,
como a doença arterial coronária, valvulopatias e outras
cardiopatias em sentido amplo, a FA comumente acomete corações
estruturalmente normais, podendo esta forma de “FA idiopática”
representar 20-30% dos pacientes.

Indiscutivelmente, também na avaliação do paciente
potencialmente isquêmico, o teste de exercício cardiopulmonar
pode acrescentar informações úteis na contribuição da
abordagem diagnóstica, na quantificação da gravidade, nas
consequências funcionais e no prognóstico do paciente,
contribuindo na conduta clínica a ser estabelecida. Por outro
lado, as eventuais limitações do teste de exercício ou teste
ergométrico muito frequentemente podem ser atribuídas
a análise restrita da depressão do segmento ST, variável
evidentemente importante, como demonstrado através da
comparação com valores reduzidos da fração de reserva de fluxo
coronariano, porém de menor expressão diante do universo de
informações fornecidas pelo método e, habitualmente, muito
subutilizadas6.

Os maiores fatores de risco associados são: idade avançada,
hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia estrutural, diabetes
mellitus e doença tireoidiana2.
Vários estudos na literatura já relataram uma maior incidência de
FA em atletas, quando comparada à população em geral3,4, e uma
meta-análise de 2009 confirmou que esta associação5.
Os potenciais mecanismos propostos para esta associação
seriam6: desbalanço autonômico, com tônus vagal aumentado
e subsequente alterações do período refratário atrial e dispersão
da refratariedade atrial (“FA vagal”, descrita em 1994)7; aumento
atrial esquerdo com subsequente fibrose atrial.
Recentemente, um estudo sobre o assunto, descreveu que após
treinamentos prolongados (maratona), a ocorrência de distúrbios

Figura 1. Fibrilação atrial (vale ressaltar que o diagnóstico eletrocardiográfico
deve ser preferencialmente realizado nas derivações do plano inferior – D2,
D3 e aVF).

transitórios de condução intra-atrial, inflamação aguda e aumento
da tensão parietal, seriam mecanismos relacionados à gênese da
FA nesta população, ressaltando a importância do remodelamento
atrial e do processo inflamatório8.
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Figura 3. Com o objetivo de comparação: A. Curva fisiológica do pulso
de oxigênio de atleta pré-participação em competição de corrida de 100
km na elevada altitude dos Andes. V’O2 pico: 51,5 mL.kg-1.min-1 e Pulso
de oxigênio de pico: 24,5mL.bpm-1. B. Paciente de 57 anos, hipertenso e
diabético, com doença coronariana trivascular com indicação de cirurgia de
revascularização miocárdica há oito anos, a qual recusou. Refere eventuais
episódios de dor torácica, que reproduziu durante o TECP. Indicação do TECP:
avaliação pré-programa supervisionado de reabilitação intra-hospitalar.
B1. Evidente tendência a platô e imediata queda precoce do pulso
de oxigênio, aplicando-se protocolo em rampa. Sucede-se alteração
eletrocardiográfica isquêmica. V’O2 pico: 18,2 mL.kg-1.min-1 e Pulso de
oxigênio do pico: 9,2 mL.bpm-1. B2. No mesmo paciente de B1, evidente
simultânea curva precoce em platô do consumo de oxigênio.
TECP realizado no IECAC, RJ.

3.
4.
5.
6.

Meneghelo RS, Araújo CGS, Stein R, Mastrocolla LE, Albuquerque PF, Serra
SM et al. III Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Teste
Ergométrico. Arq Bras Cardiol 2010;95(5 supl.1):1-26.
Svart K, Lehtinen R, Nieminen T, Nikus K, Lehtimäki T, Kööbi T, Niemelä
K, Niemi M, Turjanmaa V, Kähönen M and Viik J (2010): Exercise
electrocardiography detection of coronary artery disease by ST-segment
depression/heart rate hysteresis in women: The Finnish Cardiovascular Study.
Int J Cardiol. 2010;140:182-188.
Belardinelli R, Lacalaprice F, Carle F, Minnucci A, Cianci G, Perna G, D’Eunasio
G. Exercise-induced myocardial ischaemia detected by cardiopulmonary
exercise testing. Eur Heart J. 2003;24:1304-1313.
Serra S. Avaliando o prognóstico da insuficiência cardíaca crônica
através de oito variáveis do teste de exercício cardiopulmonar. Rev DERC.
2010;50(XVI):26-27.
Serra S. O valor da eficiência. Rev DERC. 2012;18(3)74-76.
Tanaka S, Noda T, Segawa T, Minagawa T, Watanabe S, Minatoguchi S.
Relationship between function exercise capacity and functional stenosis
in patients with stable angina and intermediate coronary stenosis. Circ J.
2009;73:2308-2314.

2

Cardiologia do Exercício

> continuação

Cardiologia do Exercício

Contribuição do Teste de Exercício Cardiopulmonar na Detecção e Avaliação da Isquemia Miocárdica

> continuação

Episódio Único de Fibrilação Atrial Determina Algum Cuidado Especial na Orientação de Exercício?

As opções terapêuticas são várias: descondicionamento físico,
drogas antiarrítmicas e ablação por cateter. A crescente segurança
e eficácia do procedimento invasivo fizeram com que em algumas
situações especiais (atletas, jovens, corações normais), a ablação
por cateter da FA possa ser considerada como terapia de primeira
linha9,10, em função dos efeitos colaterais que o tratamento
antiarrítmico pode causar nestes indivíduos.

Figura 1. Avaliação de algumas variáveis relacionadas ao segmento ST em
testes de exercício realizados em mulheres. Além das apresentadas, várias
outras variáveis poderiam também ser analisadas, tais como a dispersão do
intervalo QT, o escore de QRS e o ajuste da depressão de ST à variação da
frequência cardíaca e da amplitude da onda R. Fica evidente que em relação
às demais, a alteração de menor expressão diagnóstica foi justamente a
simples análise isolada da depressão do segmento ST no pico do exercício.
Modificado da referência 2.

A presença de progressiva isquemia da célula e tecido
miocárdicos, principalmente quando de maior magnitude, tende
a gerar uma imediata redução do débito sistólico ventricular
esquerdo seguido de alterações com características isquêmicas
no eletrocardiograma, culminando com queda da pressão
arterial sistólica e dor torácica. Portanto, inserido na sequência
da comumente denominada cascata isquêmica, a inadequada
tendência a não elevação fisiológica, ou eventual queda, do
volume sistólico, se contrapondo ao aumento da demanda
crescente do exercício, pode ser uma forma de identificarmos,
indiretamente, a presença de isquemia miocárdica.
Algumas alterações do TECP podem ser atribuídas, embora
não exclusivamente, à isquemia miocárdica, principalmente
quando forem antecedidas ou sucedidas de alterações que
contribuam no fortalecimento deste diagnóstico, como
alterações eletrocardiográficas não definitivas ou dor torácica
com característica clínica duvidosa para isquemia. São elas,
principalmente:

1. Delta V’O 2/Delta potência - Perda da linearidade do

incremento fisiológico do V’O2 em relação a carga também
crescente, em watts, no cicloergômetro, utilizando o
protocolo em rampa.
Durante o teste de exercício em cicloergômetro há uma
relação relativamente constante entre o incremento do
consumo de oxigênio e a intensidade da carga em watts
que é, aproximadamente, 10mL/min/W. Valores menores
podem expressar limitação funcional com consequente
comprometimento central cardiovascular. Alguns autores
têm mostrado que a identificação do ponto de quebra da
linearidade da relação entre o consumo de oxigênio e a carga
de trabalho em watts pode ser um critério para identificação
do momento do início da isquemia miocárdica detectada no
TECP (Figura 2)3.

2. Pulso de oxigênio - Tendência precoce a platô ou queda da
curva da razão V’O2/Frequência cardíaca, denominada de
Pulso de oxigênio.

Figura 2. Nota-se que a condição normal de elevação do V’O2 em função da
carga em watts é mostrada na ascensão a - a’. A quebra desta linearidade
mostrada na figura, representada pela tendência a um platô na ascensão
b-b’, identificaria o surgimento de isquemia miocárdica no teste de exercício
cardiopulmonar. Modificado da referência 3.

3. Platô do consumo de oxigênio – A perda da elevação

fisiológica do V’O2 apesar da demanda crescente pelo consumo
de oxigênio durante o exercício incremental submáximo
expressa um comprometimento funcional que pode, entre
outras condições patológicas, significar uma disfunção
miocárdica. Embora não seja exclusiva desta condição, a
etiologia isquêmica miocárdica em intensidade capaz de
comprometer a bomba central cardiovascular pode ser inferida
a partir da identificação deste platô.

Embora não deva ser entendido como sinônimo de volume
sistólico, como também identificado por possuir limitação na
sua análise em algumas condições específicas, como doença
pulmonar obstrutiva crônica, queda da saturação periférica de
oxigênio, anemias e cardiopatias congênitas, o pulso de oxigênio,
nome atribuído à reordenação dos fatores da fórmula original
de Fick para cálculo do débito cardíaco, é identificado pela razão
do V’O2 em litros por minuto sobre a frequência cardíaca e, de
algum modo, é associado ao volume sistólico.
A resposta fisiológica do volume sistólico ao exercício incremental,
tal como a do pulso de oxigênio, é a sua progressiva elevação
até bem próximo do exercício máximo, quando somente então
um platô ou mesmo queda podem ser observadas sem significar
anormalidade. Entretanto, a precocidade do aparecimento deste
platô, ou eventualmente queda, principalmente se surgirem
manifestações que de algum modo possam sugerir isquemia
miocárdica, têm nesta resposta do pulso de oxigênio uma maior
sustentação para este diagnóstico (Figura 3).

Considerações finais
À semelhança de se considerar indiscutivelmente isquêmica a
simples e isolada identificação de alterações eletrocardiográficas
de pequena magnitude, por vezes sem a devida valorização
da tolerância ao exercício ou de outras variáveis, e a partir daí
procedimentos invasivos e de elevado custo serem solicitados
sem uma análise mais criteriosa e multifatorial do TE ou do TECP,
continua >
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