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A doença isquêmica do coração, apesar dos avanços
nas medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas, con-
tinua sendo a principal causa de mortalidade nos países ci-
vilizados. A revascularização cirúrgica, introduzida em
1967 por Favaloro, e a recanalização mecânica (angioplas-
tia transluminal coronária - ATC), introduzida em 1977 por
Gruentzig, representaram, sem dúvida, o procedimento de
maior impacto na terapêutica da doença arterial coronária
(DAC), ocorrido nos últimos anos. O intuito da revascula-
rização miocárdica (RM) ou da ATC é o de normalizar a cir-
culação do músculo cardíaco isquêmico, que se apresenta
com risco de necrosar, objetivando eliminar os sintomas 1,
melhorar a função cardíaca 2 e reduzir a incidência de infarto
3 ou seja, melhorar a qualidade de vida e tentar prolongar
sua perspectiva. As indicações da terapêutica da DAC são
baseadas principalmente no quadro clínico e na situação de
toda a rede vascular coronária, bem como da condição do
ventrículo esquerdo (VE), não sendo motivo de discussão
nesta revisão.

Inicialmente, alguns aspectos evolutivos destes proce-
dimentos merecem serem lembrados: na RM a oclusão das
pontes, a curto prazo, sugere trombose da veia e, a longo
prazo, aterosclerose; a melhora sintomática decresce com
o tempo, devido à claudicação das pontes e/ou progressão
da DAC; ao redor de 30% dos pacientes com RM conside-
rada completa, ou seja, com todos os vasos com lesões
obstrutivas, passíveis de correção, tratados, podem conti-
nuar apresentando alterações de segmento ST ao exercício
4. Provavelmente por diminuição da reserva coronária, seja
por lesões não acessíveis cirurgicamente (artérias com oclu-
são total, não tratadas, mas com área viável mantida por cir-
culação colateral; doença de microcirculação; lesão arteri-
al, macroscopicamente não significativa, mas funcional-
mente produtora de isquemia), por reserva de fluxo inade-
quada do próprio enxerto ou por alterações irreversíveis da
reserva coronária pré-cirúrgica 5.

Na ATC 6, a reestenose do vaso dilatado ocorre ao re-
dor de 30 a 35% dos pacientes, nos primeiros seis meses,
sendo que os critérios clínicos de sucesso a longo prazo não
são seguros, pois 14% dos pacientes assintomáticos, com
testes detectores de isquemia considerados normais, apre-
sentam reestenose e 44% dos pacientes sintomáticos man-
tém o sucesso inicial do procedimento. Por outro lado, após

a RM ou a ATC, existe uma dificuldade natural de avalia-
ção do sintoma angina, devido ao seu caráter subjetivo.
Soma-se a isto o efeito placebo do próprio procedimento
instituído, em que a melhora da dor possa estar relaciona-
da à ocorrência de infarto intraprocedimento, assim como
à progressão da DAC, à reestenose dos vasos tratados e/ou
oclusão das pontes, tornando-se necessárias outras formas
mais objetivas de avaliação do sucesso da terapêutica ins-
tituída.

Dos vários métodos complementares detectores de
isquemia miocárdica, destaca-se o teste ergométrico (TE),
associado ou não a técnicas radioisotópicas ou à ecodop-
plercardiografia, com o intuito de predizer a funcionalidade
da perfusão coronária. O TE é provido de boa documenta-
ção na avaliação de portadores de insuficiência coronária,
uma vez que, pela própria natureza do sistema cardiovas-
cular, o exercício físico constitui o meio mais fisiológico de
submeter o organismo a uma demanda adicional no consu-
mo de oxigênio, procurando assim avaliar quantitativa e
qualitativamente a possível resposta isquêmica do coração.
Além disso, traduz acuradamente a reserva coronária, uma
vez que, em condições normais, diminuem em aproxima-
damente 35% os valores da resistência coronária, podendo
até quadruplicar o fluxo 7 durante o esforço. Apresenta,
como método isolado, algumas limitações e dificuldades na
interpretação dos resultados obtidos na avaliação posteri-
or à RM cirúrgica 8,9 e/ou recanalização mecânica 10. No
entanto, é aceito para a avaliação objetiva dos resultados
destes procedimentos e principalmente quando associado
às técnicas radioisotópicas, analisando a perfusão
miocárdica 10-12 e as funções contráteis regional e global do
VE 11-13.

Angioplastia transluminal coronária - Em nossa
instituição, de 4.176 portadores de insuficiência corona-
riana crônica que realizaram ATC com sucesso primário,
até julho de 1993, foram avaliados seriadamente através do
TE 535 pacientes que haviam realizado a prova pré angio-
plastia. Destes, 520 pacientes na fase imediata (até 1 mês),
508 na fase mediata (3º mês) e 489 em fase tardia (6º mês)
após a ATC. A idade variou de 35 a 71 anos, sendo 75%  do
sexo masculino e 25% do feminino. Em relação ao compro-
metimento da rede coronária, 407 (76%) pacientes  apre-
sentaram lesões obstrutivas e críticas (>70% do lúmen
vasal em uma artéria coronária), com comprometimento
predominando em dois vasos coronários, artéria descen-
dente (DA) e coronária direita (CD), respectivamente. Nas
avaliações pré - ATC e imediata após o procedimento, to-
dos os pacientes encontravam-se em vigência de medicação
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Tabela I - Correlação entre o teste de esforço e o estudo angiográfico de controle.

* Pré ATC 1 mês 3 meses 6 meses

n 535 520 508 489
VP 305 (57%) 26 (5%) *137 (27%) 37 (8%)
VN — 338 (65%) 188 (37%) 391 (80%)
FP — 156 (30%) 153 (30%) 35 (7%)
FN 230 (43%) ? 30 (6%) 25 (5%)

VP- verdadeiro positivo; VN- verdadeiro negativo; FP- falso positivo; FN- falso negativo; ATC- angioplastia transluminal coronária; * p<0,05
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(antagonistas do cálcio e/ou beta-bloqueadores, nitratos e
AAS). Realizou-se TE computadorizado no sistema auto-
mático da Fukuda Denshi modelo ML8000, através do pro-
tocolo de Ellestad, com a monitorização eletrocardiográfica
empregando as 12 derivações clássicas do
eletrocardiograma, associadas ao sistema ortogonal de
Frank. Os testes foram limitados por sinais e/ou sintomas
e os critérios de análise e de interrupção do exame 10 foram
os classicamente conhecidos. A suspeita de reestenose ba-
seou-se no reaparecimento da angina de peito e/ou análise
dos vários parâmetros do TE. O cateterismo cardíaco foi
realizado de rotina no 6º mês de evolução e sempre que as
manifestações clínicas e/ou eletrocardiográficas ao esfor-
ço assim justificassem.

Resultados - A incidência observada de reestenose
neste grupo foi de 137 pacientes (27%). Na análise dos vá-
rios parâmetros clínicos, eletrocardiográficos e hemodi-
nâmicos, obtidos através do TE, os que forneceram subsí-
dios em demonstrar os resultados da ATC foram: o desni-
velamento do segmento ST, o duplo produto (DP) máximo
alcançado e o tempo de tolerância ao exercício (TTE). Em
relação às alterações do segmento ST, observou-se uma ní-
tida tendência à diminuição do número de resultados posi-
tivos nas avaliações posteriores à dilatação do vaso. Na aná-
lise do 3º mês (mediata), observou-se um maior número de
resultados verdadeiro positivos (27%), comparativamente
a outras fases posteriores à ATC, sendo coincidente com a
época em que foram detectadas as reestenoses do vaso tra-
tado. Um aspecto que chama a atenção é o número de resul-
tados considerados isquêmicos na ausência de reestenose
nas fases imediatas (156 - 30%) pacientes, utilizando como
critério básico o estudo angiográfico de controle. Observou-
se uma melhor correlação quanto mais tardia foi a avalia-
ção (p<0,05) (tab. I).

Este fato, inexplicável à luz da cinecoronariografia, é
facilmente compreensível quando é de conhecimento que
a dilatação de um vaso não restaura, obrigatoriamente, a
anormalidade da reserva coronária. Segundo Zijlstra e col
14, a normalização da reserva coronária pela angioplastia só
ocorre várias semanas ou meses após a dilatação, provavel-
mente em decorrência de modificações tardias na geome-
tria da lesão. Wilson e col 15 evidenciaram que a reserva de
fluxo medida, imediatamente após a ATC, não se correla-
cionou com o sucesso primário do procedimento. O DP (fre-
qüência cardíaca (FC) x PA sistólica) máximo alcançado
variou de 32.010±5.500 a 38.735±3.445 para os pacien-

tes considerados como sucesso do procedimento e de
32.532±4.839 para 32.339±6.037 nos que apresentaram
reestenose, analisando-se as fases prévia e posterior (3º ou
6º mês) à ATC, respectivamente, porém, sem significância
estatística. Ressalte-se que a média do DP dos pacientes que
tiveram reestenose tende a ser semelhante à observada antes
da dilatação do vaso (p>0,05). Em relação ao tempo total de
exercício em ambos os grupos de pacientes, tanto os consi-
derados como sucesso quanto os com reestenose durante a
evolução, verificou-se maior média desta variável após a
ATC do que na avaliação prévia, a saber: 432±98s para
445±89s (ATC com sucesso) e 398±75s para 455±90s
(reestenose) - diferença estatisticamente não significativa.
Porém, na análise isolada deste parâmetro, observou-se que
alguns pacientes que apresentaram reestenose do vaso tra-
tado tenderam a realizar o tempo de exercício semelhante
ao da avaliação prévia à ATC. Existem várias controvérsias
em relação a época em que se deve realizar o TE em fase
imediata: até 48h, 15 dias ou 30 dias após a dilatação do
vaso(s). Atualmente é rotina em nossa Instituição realizar-
se o TE após 48h da ATC nos pacientes que não apresenta-
ram placa instável ou com dissecção, oclusão de ramos da
artéria tratada, história de infarto do miocárdio menor que
3 meses, reoclusão aguda nas primeiras 24h, insuficiência
cardíaca, alterações enzimáticas ou eletrocardiográficas
sugestivas de isquemia e/ou necrose miocárdica. O exame
é limitado por sintomas e/ou sinais, realizado em vigência
de medicação. Os objetivos desta avaliação ainda precoce
são: a) estabelecer o grau de recanalização miocárdica; b)
aumentar a confiança dos pacientes para o reinício das ati-
vidades laborativas, retornando mais precocemente ao tra-
balho; c) prescrição de atividade física futura; d) determi-
nar o valor preditivo para reestenose e/ou progressão da
DAC, a despeito das limitações já descritas do exame para
esta finalidade.

Em levantamento realizado pelo grupo de hemodi-
nâmica do INCOR, entre abril/92 a fevereiro/94, de 434
pacientes que realizaram o TE até 48h após a dilatação do
vaso, observou-se 257 (59%) resultados negativos, 63
(15%) positivos, dos quais 9 pacientes com angina de pei-
to ao esforço e 114 (26%)  que não atingiram a FC previs-
ta. Dos 9 (2%) pacientes  com TE positivo e angina de pei-
to que realizaram o estudo hemodinâmico logo após o exa-
me, encontrou-se apenas um caso (11%) de reoclusão do
vaso tratado, mas sem infarto do miocárdio. Não foi obser-
vado nenhum caso de hipotensão intra-esforço e as
arritmias mais freqüentes foram as extra-sístoles
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ventriculares isoladas e bigeminadas, sendo a incidência
global dos fenômenos ectópicos de 53%, índices estes seme-
lhantes aos observados na população geral 16. Sionis e col
17, avaliaram 1264 pacientes em fase precoce após ATC
através do TE, sendo que 10 (0,8%), mostraram isquemia
miocárdica aguda no território suprido pela artéria dilata-
da, que foram consideradas como conseqüência da época (4
dias) em que o TE foi realizado. Estes pacientes foram para
estudo hemodinâmico e 8 deles mostraram reoclusão da
artéria tratada.

Efeitos do exercício - O TE pode precipitar a retrom-
bose coronária por vários mecanismos: a lesão endotelial é
um sítio de deposição de plaquetas e formação de trombos 18,19,
podendo justificar a elevada probabilidade de complicação
quando existem tais lesões. Por outro lado, o aumento do
estresse na parede ventricular durante o exercício também
pode agravar a dissecção da íntima 13, sendo a complexida-
de das lesões coronarianas (classe B e C) um outro fator de
risco para estas complicações 16. O exercício, por si só, pode
aumentar a tendência trombolítica, principalmente para os
pacientes com aumento da adesividade plaquetária 20. Em-
bora os achados retrospectivos sejam de 5% 17 de incidên-
cia de oclusão coronariana aguda após o TE precoce, é pru-
dente que não se realize o exame nas primeiras 24h após a
ATC nos pacientes com dissecção da íntima. Atualmente,
no laboratório de ergometria do INCOR, a experiência acu-
mulada na manipulação de pacientes submetidos a outras
técnicas (aterectomia, laser e stents), além da ATC conven-
cional, não parece demonstrar resultados diferentes dos ob-
tidos até agora. No entanto, há a necessidade de um maior
número de pacientes para que possamos, no futuro, compa-
rar os resultados dessas novas técnicas de ATC.

Revascularização cirúrgica  - Na avaliação dos re-
sultados da cirurgia de RM, existem também algumas con-
siderações em relação ao TE que são semelhantes às encon-
tradas após a ATC. A RM realizada com sucesso determi-
na a diminuição ou desaparecimento das alterações do seg-
mento ST durante o exercício em muitos casos 4,21,22. No
entanto, aproximadamente 30% 4 dos pacientes com
revascularização completa do miocárdio podem continuar
a apresentar alterações eletrocardiográficas relacionadas ao
segmento ST, assim como alguns pacientes com pontes
ocluídas podem também mostrar ausência de resposta
isquêmica. Outro aspecto interessante é que alguns pacien-
tes com as pontes ocluídas podem apresentar melhor de-
sempenho durante o TE, inclusive das alterações
eletrocardiográficas, observadas antes da cirurgia. Block e
col 23,24 estudaram 23 pacientes com obstrução dos enxertos
através do TE, tendo encontrado aumento médio da dura-
ção do tempo de exercício, do DP e da FC máxima em re-
lação à avaliação pré-cirúrgica, sendo que em 48% dos pa-
cientes foi observado infarto do miocárdio perioperatório e
em nenhum o DP foi maior que 30.000. Também Merril e
col 26 demonstraram que DP menor que 25.000 no TE após

RM era sugestivo de mau resultado cirúrgico por obstrução
da(s) ponte(s) ou por disfunção ventricular esquerda. Ou-
tro trabalho importante é o de Gohlke e col 25, onde foram
estudados 435 pacientes com diferentes graus de
revascularização, determinados pelo cateterismo cardíaco,
realizado num período de dois até 12 meses após a RM,
sendo avaliados através do TE seriado, com acompanha-
mento durante seis anos. De acordo com os achados
angiográficos, foram classificados em RM completa (182
pacientes), quando todos os enxertos estavam pérvios; RM
suficiente (176 pacientes), quando pelo menos o enxerto
para uma artéria dominante estava pérvio; e RM insufici-
ente (20 pacientes) quando os enxertos estavam ocluídos.
Todos os grupos mostraram melhora significativa (p<0,05)
da angina e do desnivelamento de ST ao exercício no 1º ano
de evolução. Tais achados persistiram até o 6º ano de evo-
lução para os pacientes com RM completa e, até o 5º ano,
para os com RM suficiente. Em relação ao TTE e ao DP
máximo, foram significativamente (p<0,05) maiores nos
primeiros três anos de evolução para os pacientes com RM
completa, suficiente e insuficiente, respectivamente, per-
sistindo até o 6º ano de evolução para os pacientes com RM
completa e/ou suficiente. Assim, observa-se que a análise
isolada do segmento ST ao esforço não nos possibilita pre-
dizer com segurança os resultados deste procedimento. A
análise conjunta e cuidadosa de vários parâmetros obtidos
através do TE é de fundamental importância para predizer
a possibilidade da revascularização do miocárdio. Em nos-
so laboratório, dependente do tempo de RM e associado a
outros parâmetros da análise multifatorial do TE, princi-
palmente o TTE e a clínica, temos sido mais flexíveis na
análise das alterações do segmento ST, sendo que, atual-
mente, não nos atemos aos valores convencionais deste
parâmetro para alterar o exame.

Principais parâmetros avaliados no TE -  Os prin-
cipais parâmetros do TE que possuem valor diagnóstico,
como também prognóstico, são: 1) angina - sua ausência
durante o TE nem sempre traduz revascularização ou
recanalização completas, podendo estar ausente nos paci-
entes com insucesso destes procedimentos. A presença da
mesma sugere isquemia residual e/ou reestenose(s) e/ou
obstrução do(s) enxerto(s); 2) duplo produto 25 - menor que
25.000 sugere mau resultado destes procedimentos ou
disfunção ventricular esquerda. Quando maior que 30.000
sugere revascularização ou recanalização completas ou su-
ficientes. A análise comparativa com os valores pré-proce-
dimento é de fundamental importância. Fatores como o
infarto intraprocedimento, progressão da DAC, desenvol-
vimento de colaterais, hipertensão arterial, medicamentos,
podem alterar esta variável; 3) segmento ST - a normaliza-
ção do segmento ST após estes procedimentos é o principal
indicador do bom resultado. A permanência das alterações
prévias no TE pós RM ou ATC não significa fundamental-
mente reestenose(s) ou obstrução do(s) enxerto(s) em perí-
odo evolutivo inicial, podendo estar relacionadas a anorma-
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lidades anatômicas do(s) vaso(s) tratados(s) e/ou modifica-
ções metabólicas 10. A manutenção das alterações prévias,
associada à diminuição do DP ou à reversão do TE para
isquêmico, são sugestivas de mau prognóstico; 4) tempo de
tolerância ao exercício - a maioria dos pacientes aumen-
ta a tolerância ao exercício após a intervenção; nem sempre
traduz revascularização ou recanalização completas ou su-
ficientes e nem necessariamente o sucesso da intervenção.
A diminuição do TTE, em período evolutivo, pode ser
indicativa de reestenose(s), obstrução do(s) enxerto(s) e/ou
progressão da DAC.

Conclusões

A análise seqüencial e comparativa dos vários parâ-

metros obtidos pelo TE pré e pós RM ou ATC, associadas
às condições clínicas de cada paciente, é indicativa do re-
sultado destes procedimentos, servindo a ergometria como
método incruento de triagem para os pacientes que devem
ou não ser reestudados invasivamente. Com a introdução
do conceito de reserva coronária na prática clínica e sua
aplicabilidade aos resultados do TE 27, as discrepâncias
nos resultados destes dois procedimentos tornam-se de
melhor compreensão. Cabe ao ergometrista experiente
entender e interpretar com segurança os diferentes resul-
tados encontrados nestas situações, auxiliando o clínico
na decisão subseqüente a ser tomada. A valorização ou
não de uma resposta isquêmica ficará na dependência de
uma global interação dos parâmetros eletrocardio-
gráficos, hemodinâmicos e clínicos.
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