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 A aplicação do exercício programado através da
ergometria é considerada, atualmente, como uma extensão
praticamente obrigatória da avaliação clínica, em popula-
ções selecionadas de pacientes 1. Sem ter a pretensão de
substituir a história clínica e o exame físico, a experiência
acumulada reforça a utilização dos testes ergométricos (TE)
no auxílio ao diagnóstico, na avaliação da capacidade fun-
cional, determinação prognóstica, bem como no estabele-
cimento da severidade da doença e na aferição das respos-
tas às diversas terapêuticas empregadas no curso evolutivo
da coronariopatia aterosclerótica obstrutiva 2. Consideran-
do-se ainda a incidência conhecida das doenças cardio-
vasculares e sua elevada morbi-mortalidade, inversamen-
te relacionada ao nível de atividade física da população em
estudo, mesmo que tal proteção do exercício 3 seja manifes-
ta em indivíduos do sexo masculino e tenha apenas modesta
expressão quando comparada à influência de outros fatores
de risco cardiovascular considerados “maiores” 4, é sempre
oportuna e atual a discussão da participação dos TE nas pre-
venções primária e secundária da doença aterosclerótica.
Nos artigos que compõem este simpósio de atualização,
desmistifica-se, definitivamente, o receio da aplicação dos
TE na evolução recente do infarto agudo do miocárdio
(IAM), elemento importante como instrumento de
readequação funcional dos pacientes no retorno às suas ati-
vidades físicas e profissionais habituais 5, bem como
estratificador de risco. Discute-se inicialmente a metodo-
logia empregada, com a escolha direta dos protocolos, épo-
ca ideal de realização, segurança e interpretação dos resul-
tados, ressaltando-se as diferentes implicações diagnósticas
e prognósticas no comportamento das variáveis ergomé-
tricas nas diferentes localizações dos infartos, com e sem
ondas Q. Em uma segunda abordagem, segue-se ampla
discussão sobre a valorização prognóstica do TE precoce,
utilizando os parâmetros obtidos isolada ou conjuntamente
aos marcadores clínicos para o estabelecimento da gravida-
de da doença, a partir da determinação da quantidade de
miocárdio acometido, presença de disfunção ventricular,
manifestações clínicas de isquemia residual e ocorrência de

arritmias ventriculares 6. Destaca-se, ainda, a influência da
era trombolítica na mudança da história natural da cardio-
patia aterosclerótica, tendo o TE papel ainda controverso,
com pequeno poder de previsão para IAM não fatal ou com-
binação de morte e reinfarto agudo do miocárdio fatal 7. No
outro grande contingente de portadores de aterosclerose
coronária, submetidos a procedimentos de revascula-
rização cirúrgica (RM) ou recanalização mecânica do
miocárdio, através da angioplastia transluminal coronária
(ATC), o TE encontra papel estabelecido na avaliação da
eficácia de tais intervenções, sendo que parâmetros como
duplo produto elevado, normalização de alterações
eletrocardiográficas prévias, aumento do tempo de tolerân-
cia ao exercício são sugestivos de sucesso do procedimen-
to instituído, ao passo que a persistência de anormalidades
morfológicas isoladas de segmento ST podem não indicar,
em muitos casos, reestenose de artéria dilatada ou obstru-
ção de enxertos e/ou evolução de doença em artéria não tra-
tada 8,9. É escassa a literatura para a avaliação prognóstica,
através do TE, da RM ou ATC, a despeito de inúmeros es-
tudos evolutivos, analisando a incidência de oclusão de
enxertos e recorrência de sintomas. Verifica-se, no entan-
to, baixo poder preditivo resultante da análise da maioria
das variáveis obtidas do TE em pacientes em pós-operató-
rio de RM 10, sendo o encontro de capacidade funcional
superior a 9 MET índice de bom prognóstico. Finalmente,
após a análise destes subgrupos selecionados de coronario-
patas, procuramos desenvolver algoritmos de orientação
clínica e seqüência investigatória, a partir dos resultados de
um TE, desde populações assintomáticas até portadores de
hipertensão arterial, com e sem miocardiopatia associada.
Tais seqüências foram idealizadas no conhecimento das
possibilidades e limitações do método nas diferentes popu-
lações estudadas, aliando-se a vivência clínica diária na
busca da melhor relação custo-benefício na orientação
dos pacientes.
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