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O teste de esforço (TE) tornou-se o método não inva-
sivo de maior aplicação para avaliação funcional corona-
riana, associado à reprodutibilidade, sensibilidade e espe-
cificidade expressivas 1. Reflete, antes de tudo, análise de
aspectos metabólicos e eletromecânicos do miocárdio e, de
maneira indireta, informações sobre a anatomia cardíaca.
Entretanto, os resultados obtidos ressaltam a relação exis-
tente entre as alterações anatômicas e o grau de resposta
isquêmica na ergometria, principalmente se a sua interpre-
tação basear-se em análise multifatorial das variáveis ob-
tidas durante o exercício. Admite-se associação direta e
significante entre desenvolvimento de angina de peito,
infarto do miocárdio (IM) ou mesmo morte súbita e a
quantificação da resposta isquêmica através do comporta-
mento do segmento ST no TE.

O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma das mani-
festações clínicas da doença coronária resultante da trom-
bose e oclusão de uma artéria coronária em cerca de 80-
90% dos casos, havendo consenso que a rotura da placa
aterosclerótica é o mecanismo que precipita a formação do
trombo intraluminal. Estudos clínicos 2 e experimentais su-
gerem que o processo isquêmico agudo é dinâmico, sendo
que o curso e a evolução final da isquemia estão sujeitos a
várias influências, tais como alterações hemodinâmicas e
metabólicas. As principais complicações observadas ocor-
rem durante as primeiras semanas ou meses após o episó-
dio agudo. Os riscos para um novo evento coronariano (an-
gina, infarto recorrente ou morte súbita), parecem relacio-
nados a três variáveis fisiopatológicas: disfunção
ventricular esquerda, isquemia residual e predisposição
para arritmias ventriculares. A identificação de fatores de
risco para a mortalidade precoce após o IAM 3 coloca em
evidência, com a alta hospitalar, numeroso grupo de paci-
entes de baixo risco no que diz respeito aos eventos
cardiovasculares, com mínima possibilidade de óbito após
seis ou 12 meses de evolução. A alta antecipada de pacien-
tes com IM em evolução constitui motivo de preocupação,
pois implica em análise detalhada de parâmetros relaciona-
dos à mobilização precoce. Cain e col 4, em 1961, descreve-
ram as vantagens na utilização de um programa de
mobilização precoce após o IM, assinalando sua inocuidade
quando empregado em casos não complicados. Inúmeros

trabalhos 4-6 enfatizam também a importância do conceito
que defende a mobilização precoce do IM, ressaltando-se os
benefícios para os enfermos incluídos nesse tipo de progra-
ma:  menor número de complicações resultantes do repouso
prolongado; maior ajustamento psicológico à doença;
melhoria da dinâmica cardiovascular e da capacidade físi-
ca; reintegração mais rápida e racional à atividade profis-
sional.

Com a implementação de tais atividades na evolução
recente do IAM, começaram a surgir, na década de 70, as
primeiras referências à realização de teste de esforço pre-
coce (TEP) na avaliação da doença coronariana. Alguns
pesquisadores passaram a preconizar o seu emprego antes
da alta hospitalar, como primeiro passo do programa de re-
abilitação cardíaca, afirmando a segurança do procedimen-
to, desde que aplicado a enfermos não complicados. Como
técnica não invasiva de diagnóstico e avaliação da doença
coronária, o método impôs-se mais recentemente, consti-
tuindo-se em exame com objetivos definidos e incorpora-
do à rotina de investigação cardiológica em alguns centros
médicos (quadro I).

Estes objetivos relacionam-se primordialmente à
determinação do estado funcional do ventrículo esquerdo
(VE), à determinação da severidade do acometimento das
artérias coronárias, especialmente em regiões distantes da
área infartada, à detecção de arritmias induzidas pelo esfor-
ço e ao estabelecimento da capacidade funcional, prestan-
do-se ainda a auxiliar indicações de possíveis tratamentos
médicos, cirúrgicos e de programa de reabilitação.

Prazos e protocolos para a realização do TEP - A lo-
calização temporal do TEP, em relação à fase aguda do IM,

Quadro I - Objetivos do TE e retorno ao trabalho

Objetivos do TE antes da alta hospitalar
Estabelecer níveis seguros para a prescrição de exercícios.
Estabelecer o tempo “ideal” para a alta.
Alterar a terapêutica medicamentosa.
Dados para o seguimento.
Primeira etapa em reabilitação - segurança e encorajamento.
Reconhecer arritmias e isquemia induzidas pelo exercício.
Estratificação de risco.

TE máximo para retorno ao trabalho
Determinar limitações.
Estabelecer prognóstico.
Determinar o nível de incapacidade.
Decidir sobre medicamentos.
Programas de exercícios.
Continuar programa de reabilitação.
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Tabela I - Intervalo entre infarto agudo do miocárdio e a realização
do TEP

Dias Autor

7 Lindvall e Kaijser 7

7-14 Denolin e col 8, Théroux e col 6, Alfieri e Duarte 9

15-21 Sami 19

Tabela IV - Critérios de positividade do TE precoce

Depressão isquêmica do segmento ST 14-23%
Angina 8-27%
Arritmias 9-31%
Resposta inotrópica deprimida 6-56%

Théroux e col 6, Starling e col 11

Tabela III - Critérios de interrupção do TE precoce

Freqüência cardíaca pré-determinada 43-63%
Cansaço 11-73%
Angina 11-37%
Arritmias 2-5%
Pressão Arterial 8-10%

Théroux e col 6, Starling e col 11, Alfieri  e Duarte 1

Tabela II - Protocolo de Naughton modificado

Velocidade 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

(mph)

Inclinação 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5

Tempo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

(min)

MET 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VO
2

10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0
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bem como o tipo de protocolo usado (limitado por sintomas
ou por freqüência cardíaca pré-determinada, por exemplo
120-130bpm), parecem ter influência no valor preditivo
deste exame, para acidentes coronários futuros. A maio-
ria dos autores preferem realizar o TEP entre a 2ª e 3ª se-
manas após o IM, programando alguns para o dia anteri-
or à alta hospitalar (tab. I). Neste último caso, além da ca-
pacidade para prever complicações futuras (1 a 2 anos),
para os doentes que apresentam prova anormal (depressão
do segmento ST e/ou angina desencadeada pelo esforço
em gasto metabólico máximo <4 MET ou resposta inade-
quada de pressão arterial (PA)), a realização do TEP an-
tes da alta fornece auto confiança ao paciente e familiares
e proporciona ao médico um método seguro para avalia-
ção objetiva da capacidade funcional e, conseqüentemen-
te, readaptação às tarefas após a alta hospitalar. Da mes-
ma maneira, serão também identificados os doentes que
apresentam alto risco de terem complicações precoces
após a liberação do hospital. Os protocolos utilizados va-
riam, sendo os mais utilizados aqueles preconizados por
Naughton e Bruce (tab. II).

O TEP com interrupção da fase de exercício limitada
por sintomas fornece maior quantidade de informações do
que aquele limitado por freqüência cardíaca pré-estabe-
lecida (submáxima), fato este que parece mais evidente
quando se estudam doentes com IM recente. Recentemente,
dúvidas quanto à eficácia de protocolos que impõem peque-
no gasto energético têm sido levantadas, verificando-se
que, apesar de identificarem os doentes com risco mais ele-

vado de complicações precoces 10, não fornecem informa-
ções adequadas em termos de resposta isquêmica (depres-
são do segmento ST, angina) em número apreciável de do-
entes, podendo ser, deste modo, testes erroneamente clas-
sificados como baixo risco para complicações futuras. Es-
tas observações levaram à realização de outro TE em fase
tardia (2º e 3º meses), com protocolos mais agressivos, que
permitiam uma avaliação mais profunda da função cardí-
aca residual. Deste modo, obtendo-se maiores níveis de
esforço que o TEP, maior a possibilidade de desencadear
alterações isquêmicas em áreas com perfusão comprome-
tida. Tal capacidade do TEP não se tornaria possível, pois
em grande parte dos protocolos aplicados, a prova é limi-
tada por sintomas dependentes de falência ventricular
(cansaço e dispnéia), não possibilitando freqüentemente
a manifestação de alterações eletrocardiográficas, devido
ao baixo nível da carga imposta a zonas de circulação
comprometida.

Os critérios de exclusão, inclusão e de positividade
para realização do TEP são semelhantes ao TE convenci-
onal, como se pode observar nas tabelas III e IV.

TEP como valor diagnóstico - Os resultados do TEP
pós-IM são influenciados pelo estado anatômico da rede ar-
terial coronária e pelo grau de disfunção ventricular resul-
tante, dependente da maior ou menor extensão da área
necrosada 13-  15.

Depressão do segmento ST - As manifestações de
infradesnível do segmento ST aparecerão nos casos de doen-
ça coronária multiarterial ou quando, dependendo de vaso
único lesado, existirem áreas de necrose e áreas ainda viá-
veis, refletindo isquemia fora da área do infarto, mas em lo-
cais próximos ou de localização oposta nos quais existem
tecido viável com irrigação comprometida. Nos casos de um
vaso lesado, sem zonas viáveis na sua área de distribuição, o
TEP será negativo, sem depressão de segmento ST 16 (qua-
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Quadro II - TE pós-IAM - valor diagnóstico

Resultado influenciado Estado anatômico da rede coronária
Grau de disfunção do VE

Depressão do segmento ST Doença multiarterial
Doença uniarterial em zonas viáveis

Ausência de depressão Doença uniarterial sem zonas viáveis
do segmento ST

Elevação do segmento ST
 Isolada (com onda Q)  Lesão uniarterial

Aneurisma do VE

Isolada (sem onda Q) Estenose proximal sem aneurisma

Associada à depressão de ST  Coexistência de aneurisma e
doença multiarterial
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dro II).

Supradesnivelamento do segmento ST - A elevação
isolada do segmento ST, restrita a derivações que apresen-
tem sinais de necrose (ondas Q), correlaciona-se a vaso úni-
co lesado e provável região de discinesia ventricular, en-
quanto que se o supradesnivelamento do segmento ST ocor-
rer em derivações sem sinais prévios de IM, relacionar-se-
á à existência de estenoses proximais sem aneurisma 16

(quadro II), traduzindo extensa área de isquemia
transmural. Na condição de supradesnivelamento sobre a
área inativa e infradesnivelamento em outras derivações, a
associação se faz com aneurisma ventricular e doença
multiarterial.

Função ventricular - Dentre os parâmetros de avali-
ação indireta da função ventricular, obtidos pelo TEP, deve-
se ressaltar o comportamento da PA. A elevação proporci-
onal do componente sistólico frente ao esforço, com vari-
ação (delta PS) de pelo menos 40mmHg em relação aos con-
troles de repouso, pode ser considerada como resposta nor-
mal, ao passo que o comportamento deprimido, a manuten-
ção durante o exercício (comportamento em platô) em car-
gas sucessivas ou queda traduzem resposta inotrópica de-
primida, associada provavelmente à falência do VE
induzida pelo esforço 17,18. Da mesma forma, níveis eleva-
dos no período pós-esforço, superiores aos valores alcança-
dos durante o exercício, bem como a manutenção de hiper-
tensão diastólica, guardam maior correlação com déficit
inotrópico. A duração do exercício (tempo em minutos) re-
veste-se também de importância, principalmente em indi-
víduos que apresentaram prova limitada por sintomas de fa-
lência ventricular (dispnéia ou cansaço extremo). Paine e
col verificaram que, nesses doentes, existia uma correlação
positiva entre fração de ejeção (FE) e o tempo de duração do
esforço, demonstrando que os pacientes com tempo total de
exercício <3min tinham FE <30%. Verificaram também
correlação negativa entre a duração do esforço e o tamanho
da área de necrose. A ocorrência da elevação do segmento
ST durante o esforço é maior em  portadores de IM de pa-
rede anterior, coincidindo com maior percentual de aneu-
risma. Devido a este fato, registra-se maior número de res-
postas “falso-negativas” (em termos de ausência de depres-
são do segmento ST), em pacientes com doença multiar-
terial e IM de parede anterior resultando, nestes casos, di-
minuição da sensibilidade (50 a 65%), em relação aos
infartos de parede inferior (77 a 87%). Mantém-se, contu-

do, em ambos os casos, um elevado valor (90%) de
especificidade para o TEP. A razão desta diferença de sen-
sibilidade parece depender do tamanho e localização das
zonas do VE com padrões de contração anômala, existentes
nos dois tipos de IM 16. No de região anterior, a ocorrência do
supradesnivelamento do segmento ST é provocada pela co-
existência, na grande maioria dos casos, de zonas
aneurismáticas na porção ântero-apical da parede
ventricular, com padrão de discinesia, originando vetor ST
que se opõe, em sentido, ao originado pela isquemia
subendocárdica de parede inferior. Quando o infarto é infe-
rior, as modificações de contração localizam-se em região in-
ferior ou ínfero-apical, predominando as acinesias ou
hipocinesias. Não são originadas, nesta localização, altera-
ções do vetor ST resultantes da isquemia da parede ântero-
apical ou lateral do VE, evidenciadas durante o TEP.

Conclusões

O TEP é um método seguro, com sensibilidade e
especificidade razoáveis e elevado valor preditivo após IAM.
Auxilia tanto na detecção de doentes de alto risco para desen-
volvimento de eventos coronarianos após a alta hospitalar,
quanto pacientes de baixo risco, que não requerem tratamen-
to especial ou maiores restrições à atividade física. Face à
quantidade de informações sobre poder diagnóstico e prog-
nóstico, segurança, relação custo-benefício satisfatória, além
das vantagens psicológicas para o paciente e familiares, o
TEP é método útil e recomendado aos pacientes em evolução
não complicada, constituindo-se indicador de isquemia
miocárdica, quando analisado à luz do quadro clínico.
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