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Apoio do Teste Ergométrico à Decisão Clínica

Luiz Eduardo Mastrocolla, Romeu Sérgio Meneghelo, Antonio Carlos Pereira Barretto

São Paulo, SP

Qualquer teste realizado estima somente probabilida-
des, quer diagnósticas ou prognósticas. A repercussão dos
resultados na avaliação dos pacientes depende, basicamen-
te, da experiência e conhecimento médicos, aliados a pos-
sibilidades e limitações do método. Depende, muito mais do
que cálculos matemáticos de possibilidades, da arte de fa-
zer medicina. As condutas deverão ser sempre individua-
lizadas, não padronizadas, com impactos diferentes nas po-
pulações estudadas. A aplicação do método como “diagnós-
tico” em larga escala na população, no entanto, sem obje-
tivos definidos, desvaloriza o procedimento, gerando, sem
dúvida, uma grande gama de resultados falsos. Mas, desde
que aplicado dentro de suas finalidades e em populações
selecionadas teremos em mãos, indubitavelmente, o exame
não invasivo de melhor relação custo-benefício no apoio à
decisão clínica.

Com o objetivo de complementar a avaliação clínica
rotineira, serão discutidas algumas particularidades dos
testes ergométricos (TE) em populações selecionadas, além
de sugestões de seqüências de investigação a partir dos
achados do TE, na tentativa de auxiliar as orientações tera-
pêuticas.

Indivíduos aparentemente normais  - São assinto-
máticos, com exame clínico e eletrocardiograma (ECG) de
repouso normais, sendo normalmente encaminhados a TE
para check-up rotineiro e/ou avaliação funcional. Na orien-
tação clínica ulterior à realização da prova, deve-se relem-
brar que: a) a incidência de resultados falso positivos para
doença coronariana nesta população é elevada, especial-
mente na ausência de fatores de risco, sendo pequeno o va-
lor preditivo de um teste alterado 1; b) a melhor aplicação
diagnóstica do TE neste grupo refere-se a indivíduos do
sexo masculino com fatores de risco, devendo haver inves-
tigação complementar da função ventricular e da perfusão
miocárdica, na presença de provas alteradas;c) a freqüên-
cia de cardiopatia não aterosclerótica (ICNO) nestes indi-
víduos é maior, ressaltando-se prolapso valvar mitral,
hipertrofia miocárdica, anormalidades vasoregulatórias,
anormalidades eletrocardiográficas pré-existentes, etc; d)
o valor preditivo da prova normal é grande, especialmen-
te em mulheres. Um teste máximo negativo afasta, com
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grande propriedade, doença coronariana;e) não se justifi-
ca o emprego indiscriminado do TE com fins diagnósticos
em populações assintomáticas, com baixa prevalência de
doença. Neste caso, o objetivo principal deve ser a avalia-
ção da capacidade funcional, visando a orientação da ativi-
dade física.

Indivíduos com dor torácica - Dentro da análise mul-
tifatorial do TE, a dor torácica destaca-se como elemento de
alto valor preditivo, mais ou menos valorizada de acordo à
presença dos outros fatores de risco para doenças cardio-
vasculares, resultando em populações com aumento de
prevalência de aterosclerose coronária 2: a) frente à
sintomatologia incaracterística e TE normal, o paciente re-
cebe orientação clínica, sendo reavaliado regularmente. A
interpretação da dor deve ser diferente, quando relaciona-
da ao sexo, associando-se menos à coronariopatia
obstrutiva nas mulheres, especialmente em fase pré-
climatério 3; b) mesmo na ausência de sinais clínicos e
eletrocardiográficos de isquemia durante exercício eficaz,
podemos estar frente à doença coronariana aterosclerótica

Tabela I - Indivíduos normais com ausência de fatores de risco

Proced. intervencionistas = ATC, Laser, Aterectomia, Próteses
intracoronarias

Algoritmo para avaliação cardiovascular em indivíduos normais com ausência de fato-
res de risco - sugestões para seguimento a partir dos resultados do teste ergométrico. TE-
teste ergométrico; ECO- ecocardiograma; MIBI- 2-metoxi-isobutil isonitrila.
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Tabela II -Normais com fatores de risco

Algoritmo para avaliação cardiovascular em indivíduos normais com fatores de risco -
sugestões para seguimento a partir dos resultados do teste ergométrico. TE- teste
ergométrico; ECO- ecocardiograma; MIBI- 2-metoxi-isobutil isonitrila; Proced.
intervencionista- procedimentos intervencionistas (ATC, aterectomia, próteses
intracoronárias, etc).

Tabela IV -Pós infarto do miocárdio

Tabela III - Dor Torácica

Algoritmo para avaliação cardiovascular na presença de história clínica de dor torácica
- sugestões para seguimento a partir dos resultados do teste ergométrico. TE- teste
ergométrico; ECO- ecocardiograma; MIBI- 2-metoxi-isobutil isonitrila; MN- medici-
na nuclear.

Algoritmo para avaliação cardiovascular em período pós-infarto do miocárdio - suges-
tões para seguimento a partir dos resultados do teste ergométrico. TE- teste ergométrico;
ECO- ecocardiograma; MIBI- 2-metoxi-isobutil isonitrila; Proced. intervencionistas-
procedimentos intervencionistas (ATC, aterectomia, próteses intracoronárias, etc); Fun-
ção VE- função ventricular esquerda.

Tabela V - Pós infarto do miocárdio (ICC)

Algoritmo para avaliação cardiovascular em período pós-infarto do miocárdio, compli-
cado com ICC - sugestões para seguimento a partir dos resultados do teste ergométrico.
ICC - insuficiência cardíaca congestiva; TE - teste ergométrico; ECO- ecocardiograma;
MIBI - 2 - metoxi-isobutil isonitrila; Tálio - tálio 201; Proced. intervencionistas - pro-
cedimentos intervencionistas (ATC, aterectomia, próteses intracoronárias, etc); Função
VE - função ventricular esquerda.

ICC - Insuficiência cardíaca congestiva
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obstrutiva em indivíduos com história de angina, pelo alto
valor preditivo da clínica. A despeito de bom prognóstico
nesta situação, deve-se continuar a investigação;c) a depen-
der da expressão da isquemia, opta-se pelos estudos de fun-
ção ventricular e/ou perfusão miocárdica através da medi-
cina nuclear (cintilografia do miocárdio com 2-metoxi-
isobutil-isonitrila marcada com tecnécio ou tálio 201) ou
ainda, cinecoronariografia. O TE tem sensibilidade menor
para lesões de uma artéria (coronária direita e circunflexa)
e elevada para lesões multiarteriais, tronco de coronária es-
querda e artéria descendente anterior;d) muitas vezes é di-
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Algoritmo para avaliação cardiovascular em período pós-revascularização cirúrgica do miocárdio - sugestões para seguimento a partir dos resultados do teste ergométrico; TE- teste
ergométrico; ECO- ecocardiograma; MIBI- 2-metoxi-isobutil isonitrila; Tálio- tálio 201; Função VE- função ventricular esquerda; Cine- cinecoronariografia.

Tabela VI - Pós - revascularização do miocárdio
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fícil definir a magnitude da isquemia, mesmo com a reali-
zação dos estudos de perfusão pela medicina nuclear. A ex-
pressão destas alterações sobre a mecânica ventricular
(contratilidade das paredes) e função ventricular (fração de
ejeção) pode ser melhor avaliada pelos estudos de função
ventricular em exercício (marcação de “pool sanguíneo”
através de pirofosfato de tecnécio ou com MIBI marcada
com tecnécio) ou ainda, através da ecocardiografia de
estresse com dipiridamol ou dobutamina.

Pós-infarto do miocárdio - A aplicação do TE preco-
ce isolado ou associado à medicina nuclear é predominante
nos pacientes com evolução não complicada, sendo contra-
indicado nos pacientes com síndrome isquêmica instável e
ICC descompensada; a) pacientes com sintomas recorren-
tes, especialmente os com angina instável, devem ser enca-
minhados à cinecoronariografia para definição da extensão
da doença e orientação terapêutica ulterior. Nos pacientes
com angina estável, pode-se adotar a conduta das evoluções
não complicadas; b) na evolução não complicada do IAM,
o maior subsídio de pacientes apresenta função ventricular

satisfatória, sendo que o TE na fase precoce presta-se mais
à avaliação funcional e a auxiliar a descoberta de pacientes
de alto risco que porventura escaparam à estratificação clí-
nica. Pelo menor poder diagnóstico do TE nesta fase, espe-
cialmente em infartos com ondas Q localizados em parede
anterior, a complementação por cintilografia de perfusão do
miocárdio com esforço ou associada à utilização de
fármacos (dipiridamol) tem maior poder na definição de
gravidade de doença. É imperativo também a estimativa da
quantidade de miocárdio em risco para a tomada de decisão
clínica; c) na busca incessante de viabilidade do miocárdio
nesta situação, outras metodologias têm sido utilizadas,
como cintilografia de perfusão com tálio 201 associada ao
TE ou dipiridamol e imagens tardias de redistribuição
(24h), dose adicional (reinjeção) de tálio 201 nas imagens
de redistribuição em tempo convencional (4h aproximada-
mente), ecodoplercardiografia associada ao estresse
farmacológico com dobutamina em doses crescentes para
análise da contratilidade segmentar.

Pós revascularização do miocárdio - A revascu-
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Tabela VII - Pós - angioplastia transluminal coronaria

Algoritmo para avaliação cardiovascular em período pós-angioplastia transluminal coronária - sugestões para seguimento a partir dos resultados do teste ergométrico; TE- teste ergométrico;
ECO- ecocardiograma; MIBI- 2-metoxi-isobutil isonitrila; Tálio- tálio 201; ICNO- insuficiência coronária não obstrutiva ou cardiopatia não aterosclerótica; Cine- cinecoronariografia.
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larização cirúrgica do miocárdio é indiscutivelmente coro-
ada de sucesso no alívio sintomático e na correção da dis-
função ventricular isquêmica 4, melhorando definitivamen-
te a morbimortalidade em grupos selecionados de pacien-
tes (lesão grave de tronco de coronária esquerda por ex) 5,6:
a) o TE é elemento integrante da avaliação rotineira dos pa-
cientes em pós operatório de revascularização do
miocárdio, a não ser em evolução complicada (angina ins-
tável, ICC); b) realizado rotineiramente partir do 2º mês de
pós-operatório (PO) (tempo variável, de acordo à orienta-
ção do serviço), com reavaliações anuais, de acordo com a
evolução clínica; c) é extremamente importante o conheci-
mento da condição clínica e exames pré-operatórios (cine,
TE), bem como o tipo de cirurgia (revascularização com-
pleta, suficiente ou incompleta, procedimentos associados
como aneurismectomia) e evolução pós-operatória. Uma
prova ergométrica isquêmica no pré-operatório que se
transforma em normal no PO é o maior indicativo de suces-
so cirúrgico. A incidência de TE normais é proporcional ao
grau de revascularização 7;  d) uma prova ergométrica

isquêmica no PO não traduz necessariamente progressão de
doença aterosclerótica em enxertos e/ou artérias nativas
não tratadas, sendo a presença de boa capacidade funcional
e duplo produto elevado índices de bom prognóstico. Se o
TE pré-operatório não é disponível, pode-se associar a ava-
liação da perfusão do miocárdio e função ventricular fren-
te ao esforço físico ou estímulo e estresse farmacológico,
através da medicina nuclear; e) o retorno precoce da con-
dição clínica sintomática no PO sugere insucesso cirúrgi-
co. Quando tardio (via de regra, superior a um ano de evo-
lução) infere evolução de doença em artérias nativas e/ou
enxertos; f) na presença de angina estável, o achado de um
TE normal é indicativo de bom prognóstico, não excluin-
do a necessidade de estudos de perfusão associados, espe-
cialmente em portadores de infarto pregresso do miocárdio.

Pós angioplastia transluminal coronária - A revas-
cularização mecânica do miocárdio, quer eletiva ou na fase
aguda de evolução do infarto do miocárdio, transformou-
se em opção terapêutica obrigatória no tratamento da insu-
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Algoritmo para avaliação cardiovascular em portadores de hipertensão arterial sistêmica
e dor torácica - sugestões para seguimento a partir dos resultados do teste ergométrico;
ECG- eletrocardiograma; TE- teste ergométrico; MIBI- 2-metoxi-isobutil isonitrila;
Tálio- tálio 201; Cine- cinecoronariografia.

Tabela VIII - Hipertensão arterial sistêmica assintomáticos

Algoritmo para avaliação cardiovascular em portadores de hipertensão arterial sistêmica,
assintomáticos - sugestões para seguimento a partir dos resultados do teste ergométrico;
ECG- eletrocardiograma; TE- teste ergométrico; ECO- ecocardiograma; MIBI- 2-
metoxi-isobutil isonitrila; Tálio- tálio 201.

Tabela IX - Hipertensão arterial sistêmica
Dor Torácica
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ficiência coronariana, mudando sobremaneira a história
natural da doença aterosclerótica. Abriu também um leque
de outras possibilidades (laser, aterectomia, próteses intra-
coronárias) de tratamento, selecionando mais ainda os can-
didatos à cirurgia: a) os índices de sensibilidade e especi-
ficidade do TE isolado pós ATC são limitados, pela presen-
ça de freqüentes alterações eletrocardiográficas neste grupo
8, principalmente nas fases imediata e mediata, mesmo com
boa evolução clínica;b) à semelhança da revascularização
do miocárdio é importante a presença do TE pré-
angioplastia, levando o TE pós ATC a maior poder diagnós-
tico (a viragem de um TE positivo pré-procedimento para
negativo no pós é altamente indicativa de sucesso); c) no
desconhecimento dos dados pré-angioplastia, pode-se op-
tar, na presença de provas simples alteradas, por estudos
associados de perfusão pela medicina nuclear (MIBI ou
tálio com esforço, estímulo farmacológico com
dipiridamol, ecocardiograma de estresse com dobutamina);
d) a avaliação seriada complementar pelo TE é importan-
te, levando-se em consideração a maior incidência de
reestenose (25-30%) dentro dos primeiros seis meses de
evolução; e) os protocolos de estudo neste grupo de pacien-
tes variam de serviço para serviço, recomendando-se teste
inicial dentro do 1º mês da ATC, com avaliações subse-
qüentes no 3º, 6º e 12º meses. Após este período, à seme-

lhança da revascularização cirúrgica do miocárdio, as ava-
liações poderão ser anuais de acordo com a evolução clíni-
ca; f) o achado de boa capacidade de trabalho, com maior
número de TE interrompidos por limitação física e não por
sintomas, também é indicativo de bom prognóstico.

Hipertensão arterial sistêmica - a) O TE é útil como
complementar na avaliação dos portadores de hipertensão
arterial (HA), quer sejam normotensos de repouso com res-
posta hiper-reativa ao esforço físico ou hipertensos defini-
dos com ou sem hipertrofia ventricular esquerda (miocar-
diopatia hipertensiva); b) a resposta reativa de pressão ar-
terial (PA) durante TE é de valor prognóstico para desco-
berta de futuros hipertensos, necessitando-se ainda de es-
tudos complementares para melhor definição. A orientação
clínica é usualmente voltada à correção dos fatores de ris-
co, não havendo, nesta condição, consenso quanto ao iní-
cio de terapeutica farmacológica coadjuvante, sugerindo-
se a realização de monitorização ambulatorial da pressão
arterial (MAPA); c) nos portadores de HA crônica, o TE
também é empregado para avaliação de terapêutica
medicamentosa e de programas de condicionamento físico
ou reabilitação cardiovascular 9; d) hipertensos com altera-
ções prévias de ECG (sobrecarga ventricular esquerda) têm
a análise eletrocardiográfica para isquemia extremamen-
te dificultada, devendo, a depender dos objetivos da prova,
haver seqüência na investigação diagnóstica (ECO, estudos



74 Arq Bras Cardiol
volume 67, (nº 1), 1996

Tabela XI -MulheresTabela X - Hipertensão arterial sistêmica
Assintomáticos ou dor torácica

Algoritmo para avaliação cardiovascular em portadores de hipertensão arterial sistêmica,
assintomáticos ou com dor torácica, mas com alterações eletrocardiográficas prévias -
sugestões para seguimento a partir dos resultados do teste ergométrico; ECG-
eletrocardiograma; TE- teste ergométrico; ECO- ecocardiograma; MIBI- 2-metoxi-
isobutil isonitrila; Tálio- tálio 201; Cine- cinecoronariografia.

Algoritmo para avaliação cardiovascular em mulheres - sugestões para seguimento a
partir dos resultados do teste ergométrico. ECG- eletrocardiograma; TE- teste
ergométrico; ECO- ecocardiograma; MIBI- 2-metoxi-isobutil isonitrila; Tálio- tálio 201;
ICNO- insuficiência coronária não obstrutiva ou cardiopatia não aterosclerótica; Cine-
cinecoronariografia.
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de perfusão pela medicina nuclear, Holter, etc). Deve-se
ressaltar que é elevada a incidência de TE isquêmicos neste
grupo 10 e, muitas vezes, mesmo na presença de dor
torácica, verifica-se artérias coronárias epicárdicas nor-
mais. As alterações da reserva coronária seriam
responsabilizadas, primordialmente, na gênese destas
anormalidades, não sendo fatores determinantes a massa
ventricular esquerda e a PA 11.

TE em mulheres - a) a diferença no valor preditivo do
TE entre homens e mulheres, pode ser explicada em parte
pela menor prevalência de coronariopatia aterosclerótica
no sexo feminino, considerando-se o período pré-
climatério 3; b) maior número de respostas
eletrocardiográficas alteradas são evidenciadas na ausên-
cia de coronariopatia obstrutiva significativa fixa. A
especificidade baixa para tais fins diagnósticos, parece ser
apanágio do sexo 12; c) se por um lado a prova anormal não
define com propriedade isquemia por aterosclerose
coronária crítica, a prova negativa afasta doença; d) o com-
portamento anormal da pressão arterial sistólic (PAS) ca-

rece de maior valor diagnóstico, não sendo incomum o
achado de comportamento deprimido (variação do compo-
nente sistólico, em relação aos controles de repouso,
<30mmHg) ou em platô; e) a cardiopatia não ateroscle-
rótica (insuficiência coronária não obstrutiva ou ICNO) é
mais freqüente em mulheres, com tendências de comporta-
mento diferentes para cada caso. No prolapso valvar mitral,
por exemplo, a presença de alterações lábeis de ST/T (es-
pecialmente em região inferior), de arritmias, de compor-
tamento deprimido da PAS é de ocorrência comum que,
quando corroborada aos dados clínicos, não se torna
indicativa de exploração complementar; f) parece haver re-
lação entre alterações hormonais e alterações de ST/T
(estrógenos) 13.

Comentários finais

Os TE, quer ou não associados aos estudos de perfusão
e função ventricular através da medicina nuclear e, em al-
gumas vezes, à ecocardiografia, têm papel importante na
caracterização dos processos isquêmicos em diversas situ-
ações clínicas, como as aqui apresentadas. Dentro das limi-
tações conhecidas para a construção de algoritmos, que ja-
mais poderão imprimir condutas matemáticas e estanques
na prática médica, procuramos sugerir alguns caminhos a
seguir após a aplicação do método em populações selecio-
nadas. Tais orientações alicerçaram-se na experiência ad-
quirida com a ergometria convencional, mostrando o peso
ou o valor diferente em cada situação clínica, limitando seu
emprego de modo indiscriminado na população geral.
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