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A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão 
oficial de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo (SOCESP). Trata-se de uma publicação trimes-
tral, com previsão de 120 páginas por edição, e indexada no 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal).

Cada edição abrangerá dois temas distintos, seleciona-
dos a critério da Diretoria de Publicações. Cada tema incluirá 
no máximo seis artigos. Em todas as edições serão convidados 
dois editores, um para cada tema. Editores convidados e autores 
devem adequar os artigos às Normas para Publicação, evitando-
-se prejuízo às fases de produção editorial e de produção gráfica.

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo adota as Normas de Vancouver (Uniform Require-
ments for Manuscript Submitted to Biomedical Journals – revi-
são em julho/2010), organizadas pelo International Committee 
of Medical Journal Editors: “Vancouver Style” (http://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).
1.1 Cada artigo deverá ter até 20 páginas, incluindo as referên-

cias, respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm 
nas laterais da página e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times New Roman, tamanho 
10, e espaçamento entre linhas de 1,5. Poderão ser inseridas 
até 4 ilustrações, considerando figuras, fotografias, gráficos 
e/ou tabelas, e até 50 referências. As exceções serão anali-
sadas pelos editores.

1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser 
evitado.

1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais.
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/

editor de texto utilizado para o restante do texto. Não serão 
aceitas tabelas enviadas como imagem.

2 SEQUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO TEXTO

Somente serão considerados aptos à produção editorial os 
artigos que se enquadrarem nas Normas para Publicação aqui 
apresentadas, respeitando a seguinte disposição:

2.1 Primeira página
-Título do artigo em português.

-Nome(s) do(s) autor(es) por extenso.
-Instituição(ões) a que cada autor pertence.
-Nome do autor responsável pela correspondência e 

endereço completo, incluindo endereço eletrônico.
2.2 Segunda página

-Resumo: até 250 palavras.
-Descritores: até 5 (obter os termos no “DeCS – Descri-

tores em Ciências da Saúde”, disponível em: http://decs.bvs.br).
2.3 Terceira página

-Título em inglês.

-Abstract (resumo em inglês): até 250 palavras.
-Descriptors: até 5 (obter os termos no DeCS – versão 

em inglês).
2.4 Quarta página e demais

-Corpo do texto: organizado em intertítulo, subtítulo, 
etc.

3 ESTILO E FORMATO DAS REFERÊNCIAS

3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente 
consultadas e numeradas, no corpo do texto, em formato so-
brescrito, respeitando a ordem de entrada no texto.
3.2 Incluir até 50 referências relevantes.
3.3 Exemplos de referências.
Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores

Pahl E, Seghal R, Chystolf D, Neches WH, Webb CL, Duffy 
CE. Feasibility of exercise stress echocardiography for the 
follow-up of children with coronary involvement secondary 
to Kawasaki. Circulation. 1995;91(1):122-8.
Artigo de revista com mais de 6 autores, citar os seis pri-
meiros autores seguidos de et al.
Yu CM, Fung JW, Zhang Q, Chan CK, Chan YS, Lin H, 
et al. Tissue Doppler imaging is supervisor to strain rate 
imaging and prost systolic shortening on the prediction of 
reverse remodeling is both ischemics and nonischemics 
heart failure after cardiac resynchronization therapy. Cir-
culation. 2004;110(1):68-79.

Instituição como autor
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Clinical 
exercise stress testing: safety and performance guidelines. 
Med J Aust. 1996;164(5):282-4.

Sem indicação de autoria
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 

1994;84(12):15.
Volume com suplemento

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcino-
genicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Prospect. 1994;102 Suppl 1:275-82.

Livro
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 4th ed. Saint Louis: Mosby; 2002.

Capítulo de livro
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark BL 
Jr, editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw 
Hill; 1998.p. 55-64.

Monografias, dissertações e teses
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-
vey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002. Takemura CK. 
Correlação das variáveis geométricas de lesões coronárias 
com achados ultra-sonográficas [tese]. São Paulo: Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003.

Eventos
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s compu-
tational effort statistic for genetic programming. In: Foster 
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Ge-
netic programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th 
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 
3-5; Kinsdale, Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

normaS Para PuBlicação De artigoS na

reviSta Da SocieDaDe De carDiologia Do eStaDo De São Paulo
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Material eletrônico
- Consultas na Internet:
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 
Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: 
http://www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e 
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 
1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de 
Janeiro: ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível 
em: http://www.abrasco.br/epirio98.
- Jornal:
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo, 
Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br.
- revIsta:
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. 
Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. 
Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
- lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: 
http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- Capítulo de lIvro quando o autor do Capítulo é o mesmo 
autor do lIvro:
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Avai-
lable from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm.
- tese (lIvro no todo):
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade 
vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: 
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio.

4 TABELAS E FIGURAS
4.1 Tabelas

As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário 
para a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 
redundantes (repetindo informações já mencionadas no 
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de 
citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no 
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas 
em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de 

grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título 
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé 
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abre-
viações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela.
4.2 Figuras
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 
formato JPEG. As legendas das figuras devem constar em 
páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita 
compreensão, independentemente do texto.
Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explici-
tadas nas legendas.

5 ENVIO DO MATERIAL
O artigo completo, compreendendo texto, figuras/fotos/

gráficos e tabelas, deverá ser enviado unicamente via Internet 
para o e-mail do editor responsável pelo tema para o qual o 
autor foi convidado a escrever. O artigo deverá ser acompa-
nhado por uma carta de submissão, em PDF, contendo uma 
declaração do autor de que todos os coautores estão de acordo 
com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando a presença 
ou não de conflito de interesses e a inexistência de problema 
ético relacionado.

Atenção: Solicitamos aos autores a elaboração de um 
teste de múltipla escolha relativo ao assunto abordado em 
seus respectivos artigos. Esse material será disponibilizado no 
website www.socesp.org.br, como contribuição ao programa 
de educação médica continuada destinado a nossos leitores.

6 DIREITOS AUTORAIS
Após o aceite do artigo e previamente à publicação, os 

autores deverão encaminhar à SOCESP (socesp@socesp.org.
br), em PDF, a seguinte declaração escrita e assinada, inclusive 
pelos coautores:

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos 
os direitos autorais do artigo (título do artigo) à Revista da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. O(s) 
signatário(s) garante(m) que o artigo não infringe os direitos 
autorais ou qualquer outro direito de propriedade de terceiros, 
e confirma(m) que sua versão final foi revista e aprovada por 
ele(s).

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade per-
manente da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento 
por escrito da Diretoria de Publicações.
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As doenças cardiovasculares, notadamente a doença coronária, se posicionaram como a principal 
causa de morte a partir da segunda metade do século XX, e assim deve permanecer nas primeiras décadas 
do século XXI. Apesar do conhecimento desenvolvido e aplicado que repercutiu com melhora da incidência 
e mortalidade desta doença, estima-se que mais que 17 milhões de pessoas nos Estados Unidos e 12 a 14% 
da população de homens com idade entre 65-84 anos na Europa sejam portadores de doença coronária, 
necessitando de cuidados. No Brasil, mais de 300.000 mortes foram por doença do sistema circulatório em 
2011, correspondendo a quase 30% das causas de morte.

O tratamento da doença coronária estável inclui quatro aspectos fundamentais: abordagem de causas 
secundárias de isquemia, medidas de prevenção secundária (atuação sobre os fatores de risco), terapia 
medicamentosa e procedimentos de revascularização miocárdica (por técnica percutânea ou cirúrgica), 
visando promover qualidade de vida e a prevenção de eventos futuros, tais como infarto do miocárdio e 
suas complicações. E para a escolha do melhor tratamento, esta é uma doença onde o raciocínio clínico e a 
utilização de informações individualizadas são fundamentais para a melhor decisão diagnóstica e terapêutica. 
A presente edição da Revista da SOCESP pretende colaborar com clínicos e cardiologistas com informações 
que auxiliem no tratamento de uma das mais frequentes e graves doenças do homem do século XX e XXI.

João Fernando Monteiro Ferreira,
Médico assistente da Unidade Clínica de Coronariopatia Crônica do Instituto do Coração (InCor) HCFMUSP.

Doutor em cardiologia pela FMUSP.
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A doença aterosclerótica coronariana (DAC) continua sendo a principal 

causa de morte. Consequentemente, há interesse crescente no diagnóstico 

de DAC em assintomáticos. Entretanto, existem alguns questionamentos 

acerca da indicação e custo-benefício de tal rastreamento, bem como qual 

ferramenta diagnóstica seria a mais adequada. A DAC obstrutiva pode 

ocorrer em pacientes pouco sintomáticos ou mesmo assintomáticos, e pode 

progredir rapidamente. A primeira manifestação clínica pode ser angina 

instável, infarto do miocárdio, ou mesmo morte súbita. A justificativa para 

a detecção precoce da DAC é que seu diagnóstico nos estágios subclínicos 

pode permitir a identificação dos indivíduos com risco aumentado de 

eventos cardíacos adversos e a instituição de tratamento adequado nos 

indivíduos de alto risco pode melhorar o prognóstico. De acordo com 

as diretrizes atuais, em pacientes assintomáticos, o teste ergométrico é 

recomendado apenas em pacientes de alto risco cardiovascular com ECG 

interpretável e paciente capaz de se exercitar. Outros testes diagnósticos 

não invasivos como ecocardiograma de estresse, ressonância cardíaca 

de estresse, cintilografia miocárdica, escore de cálcio, angiotomografia 

coronária só são recomendados em casos selecionados após julgamento 

clínico. Esses exames são mais adequados em pacientes com ECG não 

passível de interpretação adequada no teste ergométrico convencional e 

em pacientes não capazes de se exercitar, com alto risco cardiovascular. 

Não é recomendado o rastreamento de rotina de DAC em assintomáticos 

com baixo risco cardiovascular. Naqueles com risco intermediário, os 

exames mais adequados, levando em consideração o julgamento clínico 

e o risco-benefício do exame, são o teste ergométrico convencional e o 

escore de cálcio.

otávIo rIzzI Coelho1, luís FelIpe rodrIgues dos santos Carvalho romano2

DeSaFio Do DiagnóStico Da Doença coronária ateroSclerótica 
coronária SuBclínica

1 Chefe da Disciplina de Cardiologia do Departamento de Clínica Medica da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. Professor Pleno do 
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Vieira de Camargo, nº 126. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”. Campinas - SP. Brasil. CEP: 13083-887.
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Coronary heart disease (CHD) remains the leading cause of 

mortality. There is an increasing interest in the diagnosis of CHD 

when patients are still asymptomatic. However, questions remain 

regarding the appropriateness and cost effectiveness of screening and 

the best test. Obstructive CHD can exist with few or no symptoms, 

and can progress rapidly. The first clinical manifestations can 

be: acute myocardial infarction (MI), unstable angina, or sudden 

cardiac death. The explanation for early detection of CHD is that 

detection during the subclinical stages of disease might permit 

the identification of patients at increased risk of an acute cardiac 

event and that appropriate therapy might improve the prognosis 

of those at high risk. Based on last guidelines, exercise testing is 

recommended in asymptomatic adults with high cardiovascular risk, 

able to exercise, and with interpretable ECG. Other non-invasive 

tests such as stress echocardiography, cardiac resonance, nuclear 

imaging, coronary tomography, calcium quantification, are only 

recommended in selected cases after clinical assessment. These 

tests are more adequate in patients with no interpretable ECG or 

not able to exercise, with high cardiovascular risk. Guidelines do 

not recommend routine screening of CHD in asymptomatic adults 

with low cardiovascular risk. In those with moderate risk, exercise 

testing and calcium coronary quantification may be recommended, 

after clinical assessment.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(1):10-16
RSCESP (72594)-2098

challenge in DiagnoSiS oF SuBclinical coronary DiSeaSe

Descriptors: asymptomatic diseases, atherosclerosis, coronary 
artery disease/diagnosis.

Descritores: aterosclerose, doença da artéria coronariana/
diagnóstico, doenças assintomáticas.
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A doença aterosclerótica coronariana (DAC) continua 
sendo a principal causa de morte, apesar da queda de 
sua mortalidade nas últimas quatro décadas1.

Como um expressivo número de pacientes portadores 
de DAC são pouco sintomáticos ou mesmo assintomáticos, 
há um interesse crescente no diagnóstico de DAC nestes 
pacientes. Um número crescente de clínicos não cardiologistas 
solicitam exames de rastreamento da DAC subclínica, bem 
como pacientes participantes de atividades físicas regulares 
comparecem ao consultório médico com a demanda de 
realização de exames diagnósticos para rastreamento de DAC.

Entretanto, existem alguns questionamentos acerca da 
indicação e custo-benefício de tal rastreamento, bem como qual 
ferramenta diagnóstica seria a mais adequada.

A DAC obstrutiva pode ocorrer em pacientes pouco 
sintomáticos ou assintomáticos, e pode progredir rapidamente. 
A primeira manifestação clínica pode ser angina instável, 
infarto do miocárdio, ou mesmo morte súbita2. A justificativa 
para a detecção precoce da DAC é que seu diagnóstico 
nos estágios subclínicos pode permitir a identificação dos 
indivíduos com risco aumentado de eventos cardíacos adversos 
e a instituição de tratamento adequado nos indivíduos de alto 
risco pode melhorar o prognóstico3.

Dados de dois estudos que abrangeram mais de 10 
mil indivíduos, MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention 
Trial) e LRCPPT (Lipid Research Clinic’s Coronary Primary 
Prevention Trial), apontam que a presença de isquemia 
assintomática detectada em teste ergométrico está associada 
com maior risco de doença coronariana e morte súbita cardíaca 
em 7 a 10 anos de seguimento4,5. Por outro lado, a capacidade 
funcional, quando comparada com alterações do segmento ST 
no teste ergométrico, demonstra ter maior associação com o 
prognóstico6.

O risco relativo de um teste ergométrico alterado é maior 
em pacientes com fatores de risco para DAC, como hipertensão, 
dislipidemia, tabagismo, diabetes, antecedente familiar para 
DAC precoce, entre outros.

Apesar do rastreamento de DAC identificar os pacientes 
com maior risco, há poucos dados demonstrando que tal 
rastreamento altera o prognóstico.

Alguns dados sugerem que o tratamento ce a revasculariza-
ção miocárdica em pacientes selecionados com isquemia silenciosa 
pode melhorar o prognóstico, apesar do assunto ainda ser contro-
verso. O estudo MRFIT demonstrou melhora do prognóstico com 
o controle de fatores de risco7. Já o estudo ACIP (Asymptomatic 
Cardiac Ischemia Pilot) randomizou 558 pacientes em três estraté-
gias de tratamento: tratamento medicamentoso guiado pela angina; 
tratamento medicamentoso guiado por isquemia; ou revasculariza-
ção cirúrgica ou percutânea. Em dois anos, a mortalidade total do 
grupo submetido à revascularização foi significativamente inferior 
quando comparada com o tratamento medicamentoso guiado por 
isquemia ou angina (1,1% vs. 4,4% vs. 6,6%). O desfecho combi-
nado de morte, infarto do miocárdio e hospitalização também foi 
inferior no grupo submetido a revascularização8.

A única indicação apropriada de revascularização em 
pacientes assintomáticos é a melhora do prognóstico, já que 
não é possível a melhora dos sintomas. A decisão de qual 
tratamento a ser empregado deve ser baseada em informações 
como anatomia coronariana, função ventricular, e presença ou 
ausência de diabetes mellitus9,10.

teSte ergométrico em PacienteS aSSintomáticoS

O teste ergométrico tornou-se uma ferramenta relevante 
na avaliação de pacientes com DAC conhecida ou suspeita, e 
na avaliação dos efeitos do tratamento medicamentoso. O teste 
ergométrico também fornece informações prognósticas em 
pacientes com DAC conhecida. Entretanto, há controvérsias 
no uso do teste ergométrico como rastreamento de pacientes 
assintomáticos sem DAC conhecida3. A maior fonte de 
controvérsia diz respeito ao valor preditivo do teste ergométrico 
e sua relação com a probabilidade pré-teste da população que 
está sendo testada.

A probabilidade pré-teste de DAC em uma população 
com determinadas características influencia o risco pós-teste 
de existir doença coronariana. Um resultado positivo no teste 
ergométrico é provavelmente verdadeiramente positivo (isto é, 
com baixo risco de falso positivo) em uma população com um 
risco pré-teste alto para DAC, enquanto que um teste negativo 
é provavelmente um falso negativo. Por outro lado, em uma 
população com risco pré-teste baixo de doença coronariana, 
um teste ergométrico positivo por alterações no segmento ST 
durante o esforço está pouco associado com a presença de 
doença coronariana. Logo, o resultado de um teste ergométrico 
deve levar em conta o perfil de risco para doença coronariana 
da população estudada11-14.

Um teste ergométrico anormal em pessoas assintomáticas 
em geral indica um risco cardiovascular aumentado4. Entretanto, 
isso não significa que o teste ergométrico reduz mortalidade 
ou é custo-efetivo em pacientes não selecionados. Pilot et al.15 
conduziram um estudo com 4.334 adultos, 89% homens, que 
realizaram teste ergométrico. Cerca de 15% dos exames foram 
anormais, principalmente por alterações do segmento ST. Após 
2,5 anos de seguimento, a mortalidade dos pacientes com teste 
ergométrico alterado e normal foi similar (2,1 vs. 1,8%). O 
cateterismo cardíaco diagnóstico foi realizado em 126 pacientes 
com teste ergométrico alterado, dos quais 19 apresentavam 
doença coronariana grave, o que representa 0,44% da amostra 
inicial. Tais autores sugerem que esse resultado provavelmente 
se deva ao baixo risco cardiovascular da população selecionada 
e à não consideração do risco pré-teste na tomada da decisão 
clínica15.

O rastreamento de DAC subclínica tem sido realizado 
de rotina em pessoas sedentárias que desejam iniciar programa 
de atividade física vigorosa. A validade de tal prática foi 
avaliada em um estudo do Lipid Research Clinics. Foram 
selecionados 3.617 homens assintomáticos com dislipidemia. 
A incidência acumulada de eventos cardiovasculares agudos 
relacionados ao exercício foi de apenas 2% nos 7,4 anos de 
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seguimento. Embora o risco de evento cardiovascular agudo 
fosse 2,6 vezes maior no grupo de pacientes com isquemia 
silenciosa (teste ergométrico com alteração do segmento 
ST em teste ergométrico submáximo realizado no início do 
estudo), apenas 11 dos 62 pacientes com evento cardiovascular 
relacionado à atividade física apresentaram teste ergométrico 
alterado no início do estudo (sensibilidade de apenas 18%)16.

Em uma subanálise do estudo Framingham, foram 
selecionados 3.043 indivíduos (média de idade de 45 anos), 
submetidos a teste ergométrico e que foram seguidos por 18 anos. 
Após ajuste para idade e escore de risco de Framingham, o risco 
de desenvolver DAC foi significativamente maior em pacientes 
com depressão do segmento ST maior ou igual a 1 mm (com 
razão de risco de 1,88) ou incapacidade de atingir 85% da FC 
máxima prevista (razão de risco de 1,70). O aumento do risco 
foi mais significativo em homens com um risco previsto de 
eventos cardiovasculares maior de 20% em 10 anos. Por outro 
lado, uma boa capacidade funcional no teste ergométrico está 
associada com um risco cardiovascular baixo (razão de risco 
de 0,94 por MET)17.

O valor prognóstico da capacidade ao exercício, assim 
como outras variáveis do teste ergométrico com a FC máxima 
atingida, recuperação da FC, interrupção do teste por dispneia, 
foi testado em outros estudos em pacientes assintomáticos18-21. 
Em uma coorte de 6.126 pacientes assintomáticos seguidos por 
20 anos, 91% das 246 mortes por eventos cardiovasculares 
ocorreram em indivíduos que apresentavam capacidade 
funcional e recuperação da FC abaixo da média (razão de risco 
ajustada em comparação com indivíduos acima da média de 
3,53 em homens e 8,51 em mulheres. Os autores desse estudo 
sugerem que o teste ergométrico pode ser útil em homens com 
escore de risco de Framingham entre 10% e 19% e mulheres 
com escore entre 6% e 19%19.

outroS teSteS

ECG de repouso
Pessoas assintomáticas com alterações do ECG de 

repouso, como depressão do segmento ST, inversão de onda 
T, sinais de hipertrofia ventricular esquerda, e extrassístoles 
ventriculares frequentes, apresentam risco 2 a 10 vezes maior 
de DAC quando comparados com pacientes com ECG sem 
alterações22-24. Em estudos epidemiológicos, a presença de 
alterações eletrocardiográficas no repouso esteve associada 
com risco relativo de mortalidade e morbidade cardiovascular 
de 1,5 a 2,5 vezes22,23. Entretanto, existem limitações da 
utilização do ECG de repouso como rastreamento de DAC. 
Aproximadamente de um terço a metade dos pacientes 
com coronariografia normal apresentam tais alterações no 
ECG de repouso25, cerca de 30% dos pacientes com doença 
coronariana na coronariografia apresentam ECG normal 
no repouso26 e a maioria dos eventos coronarianos agudos 
ocorrem em pacientes com ECG de repouso sem alterações27.

Cintilografia miocárdica e ecocardiografia de estresse
O teste ergométrico só pode ser realizado em pacientes 

capazes de se exercitar e que não apresentam alterações no 
ECG de repouso que possam interferir na interpretação do teste 
(Wolff-Parkinson-White, bloqueio completo de ramo esquerdo, 
depressão do segmento ST superior a 1 mm no repouso, e ritmo 
de marca-passo). A cintilografia de estresse e o ecocardiograma 
de estresse são ferramentas diagnósticas alternativas nesses 
casos. Entretanto, esses testes diagnósticos são custosos e não 
há demonstração de seu benefício em melhorar a evolução 
clínica e o prognóstico quando utilizados como método de 
rastreamento de DAC em pacientes assintomáticos28.

O valor potencial da cintilografia de estresse físico com 
tálio comparado ao teste ergométrico convencional foi ilustrado 
em um estudo com 264 pacientes assintomáticos com idade 
inferior a 60 anos (média de idade de 46 anos) que tinham 
antecedente um familiar com doença de coronária documentada 
antes dos 60 anos de idade. Em 6,2 anos de seguimento, 
19 pacientes (7,2%) desenvolveram DAC clínica. A frequência 
de um teste ergométrico convencional ou cintilografia com 
tálio alterados variou de acordo com idade e sexo: 45% em 
homens com mais de 45 anos de idade comparado a 3% das 
mulheres com idade inferior a 45 anos. Uma cintilografia com 
tálio alterada foi mais preditiva de DAC: risco relativo de 4,7 
após ajuste para idade, sexo e resultado de teste ergométrico 
convencional. O risco relativo aumentou para 14,5 em 
12 pacientes em que ambos os testes foram anormais: todos 
foram homens com idade superior a 45 anos com um risco 
absoluto de desenvolver DAC em 5 anos de 64%29,30.

Angiotomografia de coronárias
A angiotomografia de coronárias (angioTC) pode 

detectar e quantificar de maneira não invasiva calcificações e 
obstruções na árvore arterial coronária. Foram estabelecidas 
relações diretas entre calcificação coronária na tomografia e 
medidas angiográficas, ultrassonográficas e histológicas. Isto 
fornece um substrato para o rastreamento de DAC em adultos 
assintomáticos com suspeita de doença coronariana ou com 
alto risco cardiovascular. Calcificação coronária é altamente 
sensível para a presença de estenoses angiográficas ≥ 50%, 
mas apenas moderadamente específica31,32. Sensibilidade e 
especificidade variam de acordo com o grau de calcificação 
coronária. A importância de tal dado foi demonstrada em um 
estudo com 1.764 pacientes com DAC suspeita. Com o aumento 
do ponto de corte do grau de calcificação coronária do percentil 
20 para o percentil 75 do escore de calcificação de Agatston, a 
sensibilidade caiu de 97% para 81% em homens e de 98% para 
76% em mulheres, porém, a especificidade aumentou em 77%. 
Pacientes sem calcificação coronária (escore de zero) tinham 
probabilidade de estenose inferior a 1%31.

Kim et al.32 conduziram estudo com 4.339 pacientes 
assintomáticos submetidos a tomografia de coronárias como 
exame de rastreamento de DAC. Desses, 2.133 pacientes 
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foram classificados como de baixo risco cardiovascular de 
acordo com a diretriz do NCEP. Nessa amostra, cerca de 
11,4% dos pacientes apresentavam placas de aterosclerose 
nas coronárias, 1,3% apresentavam estenoses significativas, 
e 0,8% apresentavam estenoses significativas em placas não 
calcificadas. No seguimento por 29,3 meses, quatro pacientes 
apresentaram eventos cardíacos agudos: três pacientes com 
angina instável com necessidade de internação hospitalar 
e um paciente necessitou de angioplastia coronária. Tais 
autores concluem que, em pacientes assintomáticos com baixo 
risco cardiovascular, a tomografia de coronárias não deve 
ser recomendada de rotina, visto o baixo índice de eventos 
cardíacos agudos32.

O estudo CONFIRM investigou o valor prognóstico da 
angiografia coronária por tomografia em pacientes sem angina. 
Foram selecionados 7.590 pacientes assintomáticos. A angiografia 
coronária por tomografia não apresentou valor discriminatório 
adicional à estimativa do risco cardiovascular por meio dos fato-
res de risco clínicos. Os autores concluem que a realização de tal 
exame de rotina em pacientes assintomáticos não é justificada33.

A diretriz norte-americana de 2007 sobre angiotomografia 
de coronárias não recomenda sua realização como ferramenta 
de rastreamento para diagnóstico de DAC obstrutiva por conta 
de sua baixa especificidade, com alta taxa de falsos positivos 
quando aplicada em populações de baixo risco cardiovascular34. 
Tal diretriz incluiu a recomendação do uso seletivo de tal exame 
com o uso de escore de calcificação coronária em pacientes com 
risco intermediário.

A diretriz do American Heart Association de 2008 
sobre exames de imagem coronariana não invasiva indica que 
o potencial benefício da angiografia coronária por tomografia 
é provavelmente maior nos pacientes sintomáticos com risco 
intermediário de DAC após estratificação clínica inicial35.

A angiografia coronária por tomografia não é recomen-
dada para rastreamento de DAC em pacientes assintomáticos.

Escore de cálcio
A calcificação coronária fornece informações prognós-

ticas em adição ao escore de risco de Framingham. Entretanto, 
não é clara a sequência de procedimentos/intervenções frente a 
um teste alterado. Estudos que avaliaram o efeito das estatinas 
e outras terapias na progressão da calcificação coronária e 
em desfecho clínico não forneceram evidências claras de tal 
possível benefício36.

A presença e extensão do Escore de Cálcio Coronário 
pode prever a presença de estenoses coronarianas, mas em geral 
é um melhor marcador da extensão da aterosclerose coronária 
do que preditor da gravidade da estenose. O escore de cálcio 
é bastante sensível para a presença de estenoses angiográficas 
superiores a 50%, mas apenas moderadamente específica37.

Entretanto, o escore de cálcio “zero” é altamente preditor 
de ausência de estenose coronariana significativa (maior que 50%). 
Em três estudos, pacientes com escore de cálcio zero apresentavam 
probabilidade de doença coronariana significativa inferior a 1%31.

Na maioria dos estudos, são utilizadas as definições 
abaixo para correlacionar o escore de cálcio e o montante de 
placas ateroscleróticas coronárias38:

0 - sem doença identificável
1 a 99 - doença leve
100 a 399 - doença moderada
Maior ou igual a 400 - doença grave
Alguns estudos demonstraram o valor prognóstico do 

escore de cálcio em pacientes assintomáticos, principalmente 
aqueles com risco intermediário. Em estudo com 5.635 
pacientes assintomáticos com risco cardiovascular baixo a 
moderado com idade entre 30 e 76 anos, seguidos por 3 anos, 
a presença de qualquer escore de cálcio maior que zero esteve 
associada com risco aumentado de eventos cardiovasculares 
adversos (morte, infarto, cirurgia de revascularização 
miocárdica, angioplastia coronária)39.

O estudo Rotterdam fez o seguimento de 1.795 
pacientes, por 3,3 anos, com idade entre 62 e 85 anos. O 
risco relativo, após análise multivariada, do escore de cálcio 
de 0 a 100 foi de 3,1, 4,6 e 8,3 quando comparado com os 
escores de cálcio de 101 a 400, 401 a 1.000, e acima de 1.000, 
respectivamente40.

As diretrizes atuais recomendam o uso do escore 
de cálcio coronário na avaliação complementar do risco 
cardiovascular em pacientes com risco cardiovascular estimado 
como moderado pelo Escore de Framingham, com seu 
resultado levando a uma reclassificação do paciente em risco 
cardiovascular baixo ou elevado.

Coronariografia
A coronariografia tem sido considerada como o melhor 

exame para o diagnóstico de doença coronariana, com estenose 
superior a 50% do lúmen coronariano considerado como 
evidência de DAC significativa. Entretanto, a utilidade clínica 
de identificar lesões com alto grau de obstrução para predizer 
o risco de eventos coronarianos agudos não está devidamente 
demonstrada. Como exemplo, um estudo de Little et al.41, 
de 1990, revelou que lesões angiográficas com frequência 
não estimam precisamente as lesões que culminam com 
instabilidade e trombose coronariana (não é possível prever as 
possíveis lesões culpadas por eventos coronarianos agudos)41.

recomenDaçõeS atuaiS

A diretriz norte-americana de teste ergométrico afirma 
que há pouca evidência para justificar a realização de teste 
ergométrico em adultos assintomáticos42. No subgrupo de 
pacientes diabéticos assintomáticos que planejam iniciar 
programa de atividade física vigorosa, há evidências 
que justificam a realização prévia de teste ergométrico 
convencional.

A diretriz do United States Preventive Services Task 
Force (USPSTF) de 2012 não recomenda a realização de rotina 
de rastreamento de DAC em adultos assintomáticos com baixo 
risco cardiovascular. Tal diretriz conclui que não há evidência 
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suficiente para recomendar ou contraindicar o rastreamento 
de DAC de rotina em adultos assintomáticos com alto risco 
cardiovascular43.

A diretriz da American Academy of Family Physicians 
recomenda a realização de teste ergométrico convencional 
em pessoas envolvidas com atividades relacionadas com a 
segurança pública (por exemplo, pilotos, controladores de 
tráfico aéreo) ou que necessitam de alta performance funcional 
(policiais, bombeiros).

A American College of Sports Medicine recomenda o 
teste ergométrico convencional antes da inclusão em programa 
de atividade física vigorosa em homens com idade superior 
a 40 anos, mulheres acima de 50 anos, e outras pessoas 
assintomáticas com múltiplos fatores de risco cardiovasculares.

A American Diabetes Association não recomenda a 
realização de rastreamento de DAC de rotina em pacientes 
diabéticos, por não existir evidência de que tal rastreamento 
melhore desfechos clínicos e mortalidade quando comparado 
com o tratamento agressivo de fatores de risco44.

Diretriz da AHA (American Heart Association) de 201345

Foi publicada uma diretriz da American Heart 
Association (AHA) abordando a detecção e avaliação de risco 
da doença coronariana crônica.

De acordo com tal diretriz, em pacientes assintomáticos 
(sem sintomas anginosos e sem equivalentes isquêmicos), o 
teste ergométrico é recomendado apenas em pacientes de alto 
risco cardiovascular com ECG interpretável e paciente capaz 
de se exercitar. Outros testes diagnósticos não invasivos nesse 
grupo de pacientes como ecocardio de estresse, ressonância 
cardíaca de estresse, cintilografia miocárdica, escore de cálcio, 
angiotomografia coronária só são recomendados em casos 
selecionados após julgamento clínico. Esses exames são mais 
adequados em pacientes com ECG não passível de interpretação 
adequada no teste ergométrico convencional e em pacientes não 
capazes de se exercitar, com alto risco cardiovascular.

Não é recomendado o rastreamento de rotina de DAC 
em pacientes assintomáticos com baixo risco cardiovascular.

Em pacientes com risco intermediário, os testes 
diagnósticos mais adequados, levando em consideração o 
julgamento clínico e o risco-benefício do exame, são o teste 
ergométrico convencional e o escore de cálcio.

O cateterismo diagnóstico de rotina para rastreamento 
de DAC em pacientes assintomáticos não é recomendado, 
independentemente do risco cardiovascular45.
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O tratamento da doença coronária crônica visa garantir qualidade 

de vida e impedir a morte. O tratamento medicamentoso 

baseado em antiagregantes plaquetários e medidas de prevenção 

secundária são mandatórios nesses pacientes. Entretanto, alguns 

pacientes selecionados também se beneficiam de procedimentos 

de intervenção coronária, seja percutânea (ICP) ou cirúrgica 

(RM). A decisão pela intervenção e que tipo de intervenção é 

baseada em análise individualizada, levando-se em conta fatores 

como grau de angina, função ventricular, carga isquêmica e 

anatomia coronária. Pacientes com doença coronária multiarterial 

com disfunção ventricular ou grandes áreas de isquemia 

geralmente se beneficiam da cirurgia de revascularização 

do miocárdio, assim como aqueles com obstrução do tronco 

da coronária esquerda. Em pacientes bi ou triarteriais sem 

diabetes ou disfunção ventricular importante, tanto ICP como 

RM podem ser indicadas, conforme características individuais. 

Os procedimentos de revascularização não estão indicados nos 

portadores de obstruções coronárias não significativas, uni ou 

biarteriais sem acometimento proximal da artéria descendente 

anterior, sem isquemia documentada e com função ventricular 

preservada.

The treatment of chronic coronary disease aims to ensure quality 

of life and prevent death. Drug treatment based on antiplatelet 

therapy and secondary prevention measures are mandatory in 

these patients. However, some selected patients also benefit from 

coronary intervention procedures, whether percutaneous (PCI) 

or surgical (CABG). The decision for the intervention and what 

kind of intervention is based on individual analysis considering 

factors such as degree of angina, ventricular function, ischemic 

burden and coronary anatomy. Patients with multi-coronary artery 

disease with left ventricular dysfunction or large areas of ischemia 

usually benefit from coronary artery bypass grafting, as well as 

those with obstruction of the left main coronary artery. In two-or 

three-vessel disease patients without diabetes or severe ventricular 

dysfunction either PCI or CABG can be indicated according to 

individual characteristics.Revascularization procedures are not 

indicated in patients with no significant coronary obstructions, one 

or two-vessel disease without involvement of proximal left anterior 

descending artery, without documented ischemia and preserved 

ventricular function.

Strategy For theraPeutic DeciSion: meDical vs. angioPlaSty 
vs. Surgery

Descriptors: angioplasty, coronary diseases, myocardial 
revascularization, percutaneous coronary, transluminal.

Descritores: angioplastia transluminal percutânea, doença 
cardíaca coronária, revascularização miocárdica.
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Otratamento da doença coronária estável (DAC) 
inclui quatro aspectos fundamentais: abordagem 
de causas secundárias de isquemia, medidas de 

prevenção secundária (atuação sobre os fatores de risco), 
terapia medicamentosa e procedimentos de revascularização 
miocárdica (por técnica percutânea ou cirúrgica). O ponto 
principal do tratamento centra-se num planejamento terapêutico 
individualizado, respeitando todas as características do paciente, 
visando promover qualidade de vida e a prevenção de eventos 
futuros, tais como infarto do miocárdio e suas complicações. 
Consideram-se o grau dos sintomas anginosos, comorbidades, 
fatores de risco, função ventricular, carga isquêmica e anatomia 
coronária para estimar o risco da evolução da DAC e determinar 
a estratégia de tratamento1,2.

revaScularização miocárDica

O controle dos pacientes com DAC deve ser feito 
permanentemente com medicamentos e prevenção secundária. 
Entretanto, muitos pacientes experimentam melhora substancial 
dos sintomas e também aumento da sobrevida após a 
intervenção cirúrgica ou por angioplastia, que inclusive podem 
ser empregadas em conjunto. Apesar da grande dificuldade 
para se interpretar resultados de estudos, esta melhora é mais 
observada em determinados subgrupos de pacientes2-4.

Deve-se levar em conta a presença de isquemia em 
provas funcionais, disfunção ventricular esquerda, lesão de 
tronco de artéria coronária esquerda, sintomas não controlados 
com o tratamento, presença de diabete melito e comorbidades 
do paciente. Quando se decide pela intervenção, os pacientes 
com lesão em uma artéria são frequentemente tratados com 
angioplastia. No caso de lesões biarteriais, ambas as técnicas 
podem ser indicadas. Em lesões de três artérias principais ou 
necessidade de revascularizar vários segmentos arteriais não 
principais, a cirurgia ainda é a preferida. Lembramos que a 
variabilidade anatômica das lesões coronárias, seus graus de 
obstruções, o grau de disfunção ventricular, as variações dos 
segmentos miocárdicos com isquemia, os fatores associados 
e a experiência dos serviços nas técnicas de revascularização 
tornam a indicação da revascularização do miocárdio uma 
decisão altamente individualizada5. O que se observa cada vez 
mais é a indicação de procedimentos invasivos em paciente 
com doença de maior gravidade, e a manutenção do tratamento 
medicamentoso em pacientes com função ventricular 
preservada na ausência de grandes segmentos miocárdicos com 
isquemia. O Quadro 1 resume as características de potenciais 
pacientes elegíveis para intervenção coronária.

intervenção coronária Percutânea

A intervenção coronária percutânea (ICP), também 
conhecida como angioplastia coronária através do uso de 
balão, com ou sem a introdução de próteses (stents), é um 
método terapêutico amplamente utilizado para revascularizar 
o miocárdio isquêmico em pacientes com estenoses coronárias. 

Quadro 1. Principais indicações para procedimentos de 
revascularização do miocárdio (percutânea ou cirúrgica).

Alívio de Sintomas

• ao menos uma estenose significativa passível de 
revascularização e sintomas intratáveis com medicação 
plena ou naqueles com contraindicação/não tolerabilidade 
ao tratamento medicamentoso

Aumento de Sobrevida

• Estenose > 50% de TCE

• Obstruções triarteriais

• Obstruções biarteriais com acometimento proximal de 
artéria Da

• Obstruções biarteriais com acometimento isquemia 
miocárdica extensa/disfunção do ventrículo esquerdo

• Obstruções uniarterial proximal de artéria Da associadas 
à isquemia miocárdica

TCE: Tronco de coronária esquerda; Da: Artéria coronária 
descendente anterior.

Desde a primeira angioplastia com balão, em 1977, a ICP vem 
evoluindo rapidamente como uma opção à revascularização 
cirúrgica, com a vantagem de ser menos invasiva. Inicialmente 
realizada como angioplastia com balão (1977), evoluiu do 
implante de stents metálicos (1995) aos stents farmacológicos 
(2003) e, atualmente, para uma nova geração de stents 
farmacológicos absorvíveis6,7.

Inicialmente considerada como apenas opção para 
a DAC uniarterial, teve seu uso expandido para a doença 
multiarterial8. Atualmente, inclusive em pacientes com 
potencial benefício com a intervenção cirúrgica como os com 
estenose no tronco da artéria coronária esquerda e/ou lesões 
em três vasos com disfunção ventricular, o procedimento via 
cateter também pode ser considerado para ser empregado em 
certas circunstâncias. A indicação clínica mais comum da ICP 
na DAC é no tratamento do paciente com angina estável com 
evidência de isquemia miocárdica. A intervenção por cateter é 
mais eficaz no alívio dos sintomas do que o tratamento clínico, 
principalmente quando os sintomas limitam a rotina diária do 
paciente, apesar do valor deste procedimento na prevenção 
ocorrência de morte por causas cardíacas ainda não estar 
completamente estabelecido.

Por conta disso, este procedimento não está indicado 
para pacientes com poucos sintomas ou assintomáticos. A ICP 
pode estar indicada para pacientes com estenoses nas artérias 
coronárias nativas ou então nos enxertos coronarianos arteriais 
ou venosos, decorrentes de intervenções cirúrgicas nas artérias 
coronárias. Nesses casos, de pacientes já submetidos à cirurgia 
de revascularização miocárdica, é uma opção frequentemente 
aceitável, estando o paciente sintomático e cuja reoperação 
possa resultar em complicações importantes ou risco de morte. 
A ICP também pode ser indicada em pacientes com oclusão 
recente ou tardia de uma artéria coronária, contudo, seu sucesso 
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é menor nessa circunstância e necessita de materiais especiais 
e extremado treinamento do operador9-13.

Em relação à eficácia, o sucesso primário é conseguido 
em aproximadamente 95% dos pacientes, qual seja a dilatação 
adequada da artéria com aumento do diâmetro luminal que 
alcance estenose menor que 50%, sendo acompanhado do alívio 
dos sintomas anginosos. As estenoses coronárias ideais para 
este procedimento são as lesões localizadas e concêntricas, e 
os procedimentos em dois ou três vasos podem ser feitos em 
sequência. Todavia, pacientes com idade avançada, estenoses 
com trombos, disfunção ventricular esquerda, estenose em 
artéria com grande área de irrigação, estenoses longas e placas 
calcificadas têm maior probabilidade de complicações, muito 
embora também sejam os pacientes com maior risco para 
cirurgia também. As principais complicações são causadas, 
geralmente, por dissecção ou trombose com oclusão do vaso. 
O risco de morte é baixo, cirurgia emergencial menor do que 
0,5% e ocorrência de infarto menor do que 2%.

No caso de reestenose, os sintomas anginosos 
reaparecerão, em geral dentro de 6 meses, em aproximadamente 
25% do pacientes. A recorrência dos sintomas e a reestenose 
são mais frequentes nos pacientes diabéticos, nas dilatações 
incompletas das artérias, envolvimento da artéria descendente 
anterior e trombose arterial. As dilatações de artérias obstruídas 
e de enxertos com estenoses exibem alto índice de reoclusão. 
Quando os pacientes não desenvolvem reestenose ou sintomas 
anginosos no primeiro ano do procedimento, o prognóstico 
quanto a sintomas é excelente. A ICP bem sucedida produz 
alívio dos sintomas anginosos em mais de 95% dos pacientes 
e mostrou ser mais eficiente que a terapêutica clínica por até 
2 anos.

A ICP bem sucedida também permite um retorno 
precoce ao trabalho e a retomada de uma vida ativa. Entretanto, 
o beneficio econômico14,15 comparativo com o tratamento 
cirúrgico se reduz com o passar do tempo, devido à necessidade 
de acompanhamento clinico, da progressão da doença, da 
probabilidade de reestenose e da repetição do procedimento.

cirurgia De revaScularização Do miocárDio

O procedimento cirúrgico baseia-se na anastomose 
proximal entre a artéria aorta (provedora de sangue) e distal com 
a artéria coronária (receptora de sangue) através de um enxerto. 
A anastomose distal é sempre feita após o local de maior 
obstrução. A veia safena ou a artéria radial são os enxertos livres 
mais usados. Outros tipos de anastomoses são realizados com 
as artérias mamárias anastomosadas diretamente nas artérias 
coronárias. As indicações consensuais para revascularizar 
do miocárdio são as estenoses do tronco da artéria coronária 
esquerda, o comprometimento de múltiplas artérias e na angina 
de difícil controle, independentemente da qualidade da função 
ventricular. Neste particular, quando há comprometimento da 
função ventricular a cirurgia confere maior benefício do que 
outros tipos de tratamento.

As indicações para a cirurgia de revascularização do 
miocárdio são baseadas, geralmente, na presença de angina, de 
isquemia miocárdica, na anatomia das artérias coronárias e na 
função ventricular. Todos os pacientes nestas condições podem 
ser operados e com bons resultados, contudo, o candidato ideal 
deve ser homem com menos de 75 anos, sem outras morbidades, 
em que o tratamento clínico não foi suficiente para remissão 
dos sintomas ou para melhorar a qualidade de vida. Por outro 
lado, a insuficiência cardíaca congestiva e/ou a disfunção 
ventricular esquerda com fração de ejeção menor do que 40%, 
e idade maior do que 75 anos, diabético com revascularização 
prévia, indicação emergencial têm risco aumentado de morte, 
embora tenham benefício quanto à morbimortalidade como uma 
população. Vários estudos nos dão os subsídios atuais para a 
indicação de cirurgia em relação ao tratamento por ICP16-18.

Ainda que muitas das indicações para revascularizar o 
miocárdio não sejam consensuais, o procedimento cirúrgico 
é largamente utilizado em todo o mundo e suas principais 
características favoráveis e desfavoráveis estão listadas no 
Quadro 2.

comParação entre a intervenção Percutânea e 
a revaScularização cirúrgica Do miocárDio

Algumas considerações são de consenso, quando se 
compara a evolução dos pacientes submetidos à angioplastia 
com tratamento cirúrgico. Em estudos de seguimentos de um 
a cinco anos, a incidência de morte e infarto não fatal não é 
significativamente diferente entre os dois grupos, porém, a 
incidência de eventos, incluindo angina e a necessidade de 
procedimentos de revascularização, foi significativamente 
mais frequente no grupo ICP17,18. Quando se trata de pacientes 
com disfunção de VE, a sobrevida é maior no grupo operado, 
provavelmente pela capacidade da cirurgia de promover a 
revascularização completa em maior número de pacientes. 
Com utilização da ICP, consegue-se revascularização completa 
em 25% a 50% dos pacientes com lesão coronária biarterial, e 
somente 10% a 25% nos triarteriais.

Em relação aos estudos comparando pacientes com 
doença multiarterial, submetidos à angioplastia ou cirurgia, 
deve-se ter em mente uma série de fatores. A maioria não 
utilizou medidas hoje sabidamente eficazes no grupo ICP, 
como uso de stents e novos antiagregantes plaquetários. 
Não houve também tratamento intensivo para redução do 
colesterol plasmático. Muitos dos pacientes envolvidos eram 
considerados de baixo risco, com doença biarterial e função 
de VE preservada, ou seja, justamente naqueles nos quais o 
tratamento cirúrgico não se mostrou superior ao farmacológico 
em relação à mortalidade.

O estudo Bypass Angioplasty Revascularization 
Investigation (BARI)17, envolvendo 1.829 pacientes com 
doença multiarterial, nos Estados Unidos e Canadá, foi o maior 
estudo que comparou angioplastia com cirurgia. Em cinco anos, 
a sobrevida não foi diferente entre os dois grupos, assim como 
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Quadro 2. Principais características prognósticas da cirurgia de revascularização miocárdica.

Favoráveis Desfavoráveis

Relativamente segura, mortalidade < 1% Mortalidade perioperatória aumentada em idosos e com comorbidades

Remissão dos sintomas em 90% Reincidência dos sintomas após 3 anos, em 25%

Reduz a mortalidade nas lesões do tronco, triarteriais e 
disfunção do VE

Parece não reduzir a ocorrência de IAM

Melhora a qualidade de vida Obstrução no perioperatório e progressão da doença nos enxertos

a incidência de infarto Q do miocárdio. Um achado importante 
do BARI foi uma mortalidade significativamente maior nos 
pacientes diabéticos submetidos à ICP em relação ao grupo 
cirurgia (respectivamente 34,5 e 19,4%, p = 0,003)19. E já em 
2007 o estudo MASS II19, em nosso meio, além de comparar os 
dois métodos, em grupos de pacientes randomizados, tinha um 
grupo também em tratamento exclusivamente clínico, não se 
detectando diferenças de mortalidade entre os três tratamentos 
em cinco anos de seguimento, embora com amostra não muito 
grande, pouco mais de 650 pacientes, sendo 217 em cada grupo 
de tratamento.

Por outro lado, este estudo mostrou diferenças a favor do 
tratamento cirúrgico, quando se considera a somatória de morte, 
infarto não fatal e necessidade de revascularização (21,2% nos 
pacientes operados, 32,7% nos submetidos à angioplastia com ou 
sem stent, e 36% com tratamento médico isolado, p = 0,0026).

De uma forma geral, a cirurgia proporciona uma 
melhora maior da classe funcional da angina, o que parece 
ser proporcional a uma revascularização mais completa nos 
pacientes multiarteriais. A despeito de um maior custo inicial 
do procedimento cirúrgico, após três a cinco anos, o custo da 
angioplastia se equipara ao da cirurgia, pelos procedimentos 
subsequentes no grupo ICP. Meta-análise envolvendo 13 
estudos controlados20 comparando ICP com cirurgia de RM e 
envolvendo 7.964 pacientes, com seguimento de até oito anos, 
mostrou alguns resultados interessantes. Não houve diferenças 
significativas em relação à mortalidade geral, mortalidade 
cardíaca e infarto não fatal entre os dois grupos, exceto em cinco 
anos, quando houve 2% de diferença (significativa) no risco, 
beneficiando o grupo cirúrgico. Aos oito anos, este benefício 
não foi observado (há um menor número de estudos disponíveis 
com este período de seguimento). O risco de procedimentos 
adicionais de revascularização (ICP ou RM) foi maior em todos 
os momentos no grupo angioplastia.

A tendência, não significativa, de menor mortalidade no 
grupo cirúrgico quando comparado com grupo angioplastia nos 
estudos que não utilizaram stents, se perde quando é realizada 
uma subanálise incluindo apenas dois estudos que os utilizaram, 
inclusive com redução significativa da incidência de infarto não 
fatal no grupo ICP com stent em relação ao grupo cirúrgico 
(mantendo no primeiro grupo maior número de intervenções). 
Para o subgrupo de pacientes multiarteriais, houve redução 
significativa do risco de morte com a cirurgia em cinco e oito 

anos. Para o importante subgrupo de diabéticos, houve redução 
de 8,6% na mortalidade por todas as causas no grupo cirúrgico 
em quatro anos, porém este benefício se perdeu na análise 
de 6,5 anos. Nos pacientes com diabetes e doença em dois 
ou três vasos, a cirurgia proporcionou melhores resultados e 
sobrevivência significativamente maiores do que a ICP. Além 
disso, a recorrência de angina e de reestenose com necessidade 
de nova revascularização, acontece com frequência muito mais 
elevada no grupo angioplastia.

Desta forma e baseado nos estudos e em dados de 
observações, recomenda-se que os pacientes com angina de 
difícil controle clínico e com doença em múltiplos vasos, 
principalmente se forem diabéticos, sejam considerados sempre 
para a revascularização cirúrgica. Pacientes com doença 
em um ou dois vasos com função ventricular global normal 
ou discretamente comprometida, e com lesões anatômicas 
adequadas são recomendados, em principio, para a ICP.

Por outro lado, pacientes com doença em dois ou 
três vasos e função ventricular esquerda comprometida 
(fração de ejeção < 45%) com diabetes ou com doença 
no tronco principal ou outras lesões impróprias para 
procedimentos baseados em cateteres devem ser consideradas 
para revascularização cirúrgica como primeira opção. Mais 
recentemente, os resultados de novos estudos têm confirmado 
os anteriores, mesmo como a utilização de novas tecnologias na 
cirurgia, principalmente em relação aos stents revestidos16-19,21-26.

Uma comparação simplificada entre os dois procedimentos 
está listada no Quadro 3, um algoritmo de estratégia no 
tratamento de pacientes com DAC no Figura 1 e o resumo 
das indicações de revascularização em pacientes com Angina 
Estável no Figura 2.

conSiDeraçõeS FinaiS

A DAC é uma doença que evolui silenciosamente 
por muito tempo, permanecendo como a maior causa de 
morte. Todos os pacientes merecem medicamentos como 
antiagregantes plaquetários e medidas de prevenção secundária, 
sendo que alguns também irão necessitar de procedimento de 
revascularização miocárdica, sendo a decisão pela intervenção 
e que tipo de intervenção baseada em análise individualizada 
levando-se em conta fatores como grau de angina, função 
ventricular, carga isquêmica e anatomia coronária.
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Quadro 3. Comparação entre os procedimentos de revascularização miocárdica.

Procedimento Vantagens Desvantagens

Intervenção 
Coronária 
Percutânea

• menos invasivo
• menor tempo de internação
• menor custo inicial
• facilidade de reintervenção
• eficaz no alívio dos sintomas

• limitado a subgrupos
• incidência de reestenose
• significativa incidência de revascularização incompleta
• ineficaz na presença de disfunção ventricular esquerda
• pior resultado em diabéticos multiarteriais

Cirurgia de
Revascularização 

do Miocárdio

• eficaz no alívio dos sintomas
• alto índice de revascularização completa
• maior sobrevivência em multiarteriais e TCE
• melhor resultado em diabéticos multiarteriais

• alto custo inicial
• risco aumentado de complicações pós-operatórias
• possibilidade de oclusão do enxerto
• risco de reoperações e sangramento
• morbidade e mortalidade de cirurgia de grande porte

Figura 1. Estratégia Global de intervenção na DAC estável. TM: Trata-
mento medicamentoso, Da: Artéria descendente anterior. VE: Ventrículo 
esquerdo. Adaptado de 2013 ESC guidelines on the management of stable 
coronary artery disease. European Heart Journal (2013) 34 2949-30034.
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A elevada prevalência populacional de doença arterial coronária 

crônica propiciou a melhora dos métodos preventivos, 

diagnósticos e terapêuticos. A confirmação de isquemia, com 

ou sem sintomas, trouxe tratamentos inovadores visando à 

redução de eventos agudos, melhora na qualidade de vida 

e aumento de sobrevida. Estudos recentes compararam os 

resultados do tratamento clínico com outras intervenções e 

concluíram que o sucesso da intervenção clínica está embasado 

na otimização terapêutica. Definida a influência dos fatores de 

risco e os mecanismos fisiopatológicos da doença, o tratamento 

medicamentoso constitui a base e a sequência de todas as 

intervenções na doença arterial coronária crônica.
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The high prevalence of patients with chronic coronary artery 

disease has led to the improvement of preventive, diagnostic and 

therapeutic methods. Confirmation of ischemia with or without 

symptoms, brought innovative treatments aimed at reducing acute 

events, improvement in quality of life and increased survival. 

Recent studies have compared the results of clinical treatment 

with other interventions and concluded that the success of clinical 

intervention is based on therapeutic optimization. Once established 

the influence of risk factors and physiopathological mechanisms of 

the disease, drug treatment constitutes the basis and the sequence 

of all interventions in chronic artery disease.
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A prevenção da morte súbita e do infarto do miocárdio, 
o alívio de sintomas e a melhora da qualidade de vida 
têm sido os objetivos do tratamento da doença arterial 

coronária crônica (DAC). O impacto do aumento da morbidade e 
da mortalidade da DAC, nas diferentes populações, aperfeiçoou 
os recursos clínicos e abriu novas estratégias intervencionistas 
visando à melhora dos sintomas e, eventualmente, aumento 
da sobrevida dos pacientes. A isquemia miocárdica, essência 
de todas as manifestações e complicações clínicas da DAC, 
tem estreita ligação com artérias coronárias epicárdicas e, em 
segundo plano, com espasmos e falta de dilatação adequada das 
arteríolas. Os recursos disponíveis até o momento, após análise 
de cada caso, são abrangentes e suas indicações terapêuticas são 
definidas considerando a evolução de todos os procedimentos. 
Prover o fluxo coronário com enxerto cirúrgico ou restaurar 
a luz do vaso com intervenção coronária percutânea (ICP) é 
uma atraente perspectiva em solucionar a isquemia, desde que 
exequível, sem complicações e com efeitos duradouros ao 
bem-estar do paciente. Por essas e outras razões, vários estudos 
compararam os resultados entre os diferentes procedimentos e 
forneceram dados para o aprimoramento da terapêutica clínica 
e invasiva.

Para a prevenção do infarto do miocárdio e redução 
de mortalidade, alguns medicamentos mostraram-se 
eficazes no tratamento da doença arterial coronária crônica. 
Outros, apenas aliviaram os sintomas e melhoraram a 
qualidade de vida, sem, contudo, prevenir o infarto do 
miocárdio e a morte súbita.

antiagreganteS

A aspirina é o protótipo dos derivados do ácido 
salicílico utilizados na prática clínica. Após administração 
oral, atinge o pico plasmático em aproximadamente 30 ou 
40 minutos e a inibição das plaquetas é evidente após 60 
minutos da ingestão do medicamento. Apesar do elevado 
clearance da aspirina, a inibição plaquetária persiste devido 
à inativação irreversível da enzima ciclo-oxigenase (COX), 
tanto das plaquetas circulantes como dos megacariócitos, 
antes que esses sejam liberados na circulação em forma de 
plaquetas1. Pelo fato da função plaquetária ser dependente da 
COX-1, doses baixas de AAS modificam as características das 
plaquetas. Ao contrário, a inibição da COX-2 nos processos 
inflamatórios requer doses elevadas de AAS, ingeridas 
em curtos intervalos de tempo, com o intuito de superar a 
acetilação de células que, em estado oxidativo (inflamatório), 
contêm níveis elevados de peróxido, resintetizando 
rapidamente a produção da enzima. Para exercer efeitos 
antitrombóticos, a aspirina foi utilizada em várias posologias. 
Nos estudos placebo controlados, a aspirina, na dose de 75 mg/
dia, foi eficaz em reduzir o risco de infarto agudo do miocárdio 
(IAM), da mortalidade cardiovascular em pacientes com 
angina instável2 ou estável3, da incidência de acidente vascular 
cerebral (AVC) e de morte cardiovascular em pacientes com 
isquemia cerebral transitória (ICT)4.

No Acetylsalicylic Acid and Carotid Endarterectomy 
Trial, os riscos de AVC, IAM ou morte cardiovascular, durante 
os primeiros três meses de seguimento, foram semelhantes, 
independentemente da posologia; aspirina 81 mg/dia, 325 
mg/dia, 650 mg/dia ou 1.300 mg/dia (p = 0,03)5. Na revisão 
do Antithrombotic Trialists Colaboration, os pacientes com 
angina estável foram medicados com aspirina na dose de 75 
mg/dia, 325 mg/dia, 650 mg/dia e 1.300 mg/dia. A redução da 
incidência de IAM e morte súbita foram semelhantes com todas 
as doses de aspirina2. A ocorrência de sangramentos também 
foi avaliada com diferentes doses de aspirina (30 a 1.500 
mg/dia)6 e a taxa de sangramento gastrointestinal aumentou 
proporcionalmente com o aumento da dose de aspirina; 
OR = 2,3, OR = 3,2 e OR = 3,9 nos pacientes medicados 
com 75 mg/dia, 150 mg/dia e 300 mg/dia, respectivamente. 
A redução da dose diminuiu em 30% a 40% o risco de 
sangramento7. Todavia, esses efeitos benéficos da redução 
de dose não foram observados em pacientes portadores de 
H. Pylori ou em uso de anti-inflamatórios não hormonais. 
Aproximadamente 30% dos pacientes desenvolvem resistência, 
durante tratamento prolongado, independentemente das 
doses de aspirina8. A reversibilidade da inativação da COX-1 
pode ocorrer por mecanismo competitivo entre a aspirina e 
anti-inflamatórios não hormonais (AINH). Os AINH se ligam 
de forma tênue ao canal da COX, reduzindo sua afinidade 
à aspirina e, consequentemente, a acetilação irreversível da 
Serina-529. Esse mecanismo competitivo é observado nas 
associações da aspirina com o ibuprofeno ou naproxeno e não 
ocorre quando a aspirina é associada ao rofecoxib, celecoxib 
ou diclofenaco.

Após revisão sistemática dos estudos que avaliaram os 
possíveis polimorfismos genéticos envolvidos na resistência 
à aspirina, a meta-análise publicada em 2007 mostrou que 
50 polimorfismos, contidos em cinco genes (GPIIIa, GPIa, 
COSX-1, P2Y12 e P2Y1) eram passíveis de análise estatística 
adequada. O alelo PIA2 nos indivíduos saudáveis aumentou 
significativamente a resistência (p = 0,009), contudo, essa 
resistência à aspirina não foi observada nos portadores de 
doenças cardiovasculares (p = 0,64). Pela mensuração do tempo 
de sangramento ou da geração de trombina, o polimorfismo no 
alelo PIA2 aumentou em 11,7 vezes a resistência à aspirina. Não 
houve relação entre os polimorfismos de genes dos receptores 
GPIa, COX-1, P2Y12 e resistência à aspirina. Todavia, as 
comorbidades em pacientes com DAC crônica podem modificar 
a função das plaquetas, aumentar a resistência e tornar menos 
relevantes as variáveis genéticas. No Women’s Genome Health 
Study, as variáveis genômicas não foram associadas à ocorrência 
de futuros eventos, inclusive após ajuste dos fatores de risco9,10.

A aterotrombose é uma complicação cardiocirculatória 
resultante de mecanismos multifatoriais e os efeitos 
aterotrombóticos e anti-inflamatórios mediados pelas plaquetas 
respondem por apenas 25% a 30% dos mecanismos envolvidos 
nos eventos cardiocirculatórios. Assim sendo, a aspirina previne 
40 a 80 eventos vasculares fatais e 10 a 20 não fatais em cada 
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1.000 pacientes tratados/ano, ou seja, a expectativa de eventos 
vasculares em 1.000 pacientes tratados com a aspirina é de 30 
a 60 eventos/ano. Por isso, há necessidade de intervenções 
múltiplas, já que os eventos aterotrombóticos não podem ser 
prevenidos ou tratados por uma única estratégia terapêutica11.

O clopidogrel é um derivado tienopiridínico e constitui 
alternativa terapêutica em pacientes com contraindicações ao uso 
de aspirina. A terapia antiplaquetária dupla, envolvendo aspirina 
e clopidogrel, reduz desfechos cardiovasculares e complicações 
trombóticas associadas ao uso de stents. O clopidogrel pode ser 
associado à aspirina na prevenção de complicações coronárias, 
acidente vascular cerebral, doença vascular periférica, síndromes 
coronárias agudas e intervenções percutâneas.

Trata-se de um pró-fármaco ativado por metabolismo 
oxidativo no qual participam várias enzimas. O metabólito 
ativo se liga irreversivelmente ao receptor ADP das plaquetas 
(P2RY12), inibindo a agregação plaquetária.

A resistência à ação antiplaquetária do clopidogrel 
é descrita em até 30% dos casos e pode estar associada ao 
polimorfismo do sistema P450 (CYP3A4 e CYP3A5) ou 
do próprio receptor plaquetário12,13. Os primeiros estudos de 
resistência ao clopidogrel incluíram as estatinas metabolizadas 
pelo citocromo CYP3A; pravastatina e atorvastatina (em 
doses elevadas)14. Posteriormente, verificou-se que o efeito 
antiagregante do clopidogrel poderia ser modificado com o 
uso simultâneo de rifampicina e cetoconazol, metabolizados 
pelo citocromo CYP3A4 ou CYP3A510. Recentemente, vários 
polimorfismos no CYP2C19 foram observados em pacientes 
resistentes ao uso do clopidogrel. No estudo TRITON-TIMI 
38, a morte cardiovascular, o infarto do miocárdio, o acidente 
vascular cerebral e a trombose de stents tiveram maior incidência 
em pacientes portadores de polimorfismos no CYP2C19, 
resistentes ao clopidogrel. No estudo RECLOSE, também 
houve associação entre polimorfismos do CYP2C19, tromboses 
em stents e mortalidade cardíaca12. Pacientes portadores de 
insuficiência coronária crônica frequentemente são medicados 
com inibidores de bomba de prótons (metabolizados pelo 
sistema microssomal P450, CYP2C19), devido ao elevado 
risco de sangramento intestinal; o omeprazol reduz os efeitos 
do clopidogrel15. Entretanto, no estudo TRITON-TIMI 38, 
que incluiu pacientes em uso de pantoprazol, omeprazol, 
esomeprazol, lansoprazol ou rabeprazol, esses medicamentos 
não aumentaram os desfechos como infarto do miocárdio e 
trombose de stent.

Com o uso de novos agentes antiplaquetários, como o 
prasugrel e o ticagrelor, os efeitos de polimorfismos genéticos 
ou de interações medicamentosas foram substancialmente 
reduzidos e a ação antiagregante plaquetária mais uniformemente 
obtida.

O prasugrel, ticagrelor, xarelto e a dabigatrana são 
antiplaquetários que não requerem bioativação extensa pela 
enzima CYP2C19, podem ser prescritos para pacientes 
portadores de metabolizadores CYP2C19-lentos, sem redução 
na eficácia. Entretanto, sua aplicabilidade tem sido relacionada 

à prevenção e tratamento de tromboembolias, principalmente 
em pacientes na fase aguda do infarto do miocárdio, em 
portadores de arritmias cardíacas e em pacientes submetidos 
à angioplastia e stents intracoronários.

eStatinaS

As estatinas, inibidores da HMGCo-A redutase, são 
fármacos que reduzem o risco de infarto do miocárdio, morte 
cardiocirculatória, necessidade de revascularização do miocárdio 
e acidente vascular cerebral isquêmico, tanto na prevenção 
primária como em pacientes portadores de doença arterial 
coronária crônica16,17. A meta-análise do CTT (Cholesterol 
Treatment Trialists) incluiu dados de aproximadamente 170.000 
pacientes em estudos clínicos de estatina versus placebo ou 
tratamento mais intensivo versus menos intensivo com esses 
medicamentos18. Os resultados da terapêutica com as estatinas 
têm sido expressivas. Para cada queda de 1 mmol/L ou 40 mg/dL 
dos níveis plasmáticos do LDL-c, houve redução de 22% de 
eventos vasculares maiores e de 10% de mortalidade de todas 
as causas18. O efeito máximo desses medicamentos ocorre já 
no início do tratamento e as reduções do LDL-C variam entre 
20% a 55%19. Ao dobrar a dose de uma estatina, em média, há 
um ganho de 6% na redução do LDL-C. Em pacientes com 
triglicérides > 250 mg/dL, as estatinas podem reduzir esses 
níveis plasmáticos entre 20% a 45%, entretanto, em pacientes 
sem hipertrigliceridemia essa redução varia entre 5% a 10%. As 
estatinas não constituem medicamento de primeira escolha em 
indivíduos com triglicérides > 400 mg/dL.

As estatinas inibem competitivamente a HMG-CoA 
redutase e têm maior afinidade em ligar-se a essa enzima 
do que a HMG-CoA20. O número de ligações é variável e 
explica, parcialmente, as diferenças de potências e a meia vida 
plasmática que ocorrem entre as estatinas. A rosuvastatina tem 
nove sítios de ligação e as estatinas menos potentes, derivadas 
de fungos, têm apenas seis sítios de ligação21. A inibição 
da HMG-CoA redutase diminui a síntese de colesterol no 
hepatócito e aumenta a transcrição de receptores de LDL-c na 
superfície dos hepatócitos. Além disso, as estatinas reduzem 
a produção e secreção das partículas de VLDL que, em última 
análise, contribuem para a redução de LDL-c. A redução 
da produção de mevalonato interfere na via de produção 
de outros metabólitos, além do colesterol, reduzindo a 
produção de ubiquinona e de isoprenoides22. Esses efeitos não 
relacionados à redução do LDL-colesterol são denominados 
efeitos pleiotrópicos. Das sete estatinas disponíveis em nosso 
meio, três são derivadas de fungos (lovastatina, pravastatina e 
sinvastatina) e quatro são sintéticas (fluvastatina, atorvastatina, 
pitavastatina e rosuvastatina). A potência das estatinas em 
reduzir o LDL-C, inclusive nas doses iniciais do medicamento, 
é variável: rosuvastatina > atorvastatina > pitavastatina > 
sinvastatina > pravastatina = lovastatina > fluvastatina19. 
Além disso, esses medicamentos têm efeitos antiaterogênicos 
decorrentes dos efeitos redutores da oxidação da LDL, efeitos 
antitrombóticos e efeitos anti-inflamatórios22.
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O grau de lipofilicidade das estatinas também é variável. 
A sinvastatina e a lovastatina são administradas como pró-drogas 
(lactona) inativas e devem ser transformadas, in vivo, na sua 
forma ácida e metabolicamente ativa. Por isso, a sinvastatina e 
a lovastatina são as estatinas com menor biodisponibilidade23, 
enquanto que a pravastatina e a rosuvastatina são mais 
hidrofílicas e têm maior biodisponibilidade plasmática. 
A intensidade nas vias de excreção também é variável: a 
atorvastatina e a fluvastatina têm a menor excreção renal, 
a pravastatina é a estatina com maior excreção renal e a 
sinvastatina, rosuvastatina, pitavastatina e lovastatina têm 
excreção renal intermediária24.

Dentre os efeitos colaterais,  a elevação das 
aminotransferases (ALT, AST > 3 vezes o limite superior da 
normalidade) e da creatinoquinase (CPK > 10 vezes o limite 
superior da normalidade) ocorre em aproximadamente 0,1% 
dos pacientes25. Em casos de níveis plasmáticos acima dos 
normais ou dor muscular, níveis plasmáticos normais com dor 
muscular, o tratamento com as estatinas deverá ser suspenso.

A população de risco para a ocorrência de efeitos 
colaterais inclui: idosos, gênero feminino, baixa compleição 
física, hipotireoidismo, etilismo, atividade física intensa, 
história familiar de miopatia, antecedentes de CPK elevada, 
insuficiência renal ou hepática e dose alta de estatina. 
Excetuando-se a atorvastatina, rosuvastatina e pitavastatina, 
as estatinas devem ser tomadas à noite. As doses das estatinas 
devem ser tituladas para se atingir as metas de prevenção 
da aterosclerose. Atualmente, sabemos que a segurança das 
estatinas já foi demonstrada em vários estudos, inclusive em 
altas doses. Em vista disso, uma força tarefa de especialistas 
publicou em 2006 um documento que considera desnecessária 
a dosagem periódica de CPK em indivíduos assintomáticos, 
recomendando sua dosagem apenas em pacientes que 
apresentem sintomas musculares25.

A atorvastatina, sinvastatina e a lovastatina são 
metabolizadas, principalmente, pelo citocromo P450 3A4, 
comum aos inibidores de protease, imidazólicos, antibióticos 
macrolídeos e ciclosporina. A associação terapêutica com 
esses medicamentos pode elevar os níveis séricos das estatinas 
e causar maior toxicidade muscular26. Os bloqueadores do 
canal de cálcio, não diidropiridínicos, inibem o sistema 
CYP 3A4 e podem aumentar a meia vida plasmática da 
sinvastatina e lovastatina. Os bloqueadores de canal de cálcio 
diidropiridínicos não interferem no metabolismo das estatinas. 
Pacientes em uso de estatinas metabolizadas pela via citocromo 
CYP 3A4, que necessitam ser medicados por períodos curtos 
com fármacos inibidores desse citocromo, devem suspender 
temporariamente o uso de estatina. Entretanto, quando os 
fármacos são utilizados por períodos prolongados, a fluvastatina 
metabolizada pelo citocromo P 450 2C9 pode ser outra opção 
terapêutica. A pravastatina, a rosuvastatina e a pitavastatina 
praticamente não são metabolizadas pelo citocromo P450. 
Por isso, a pravastatina e a atorvastatina são as estatinas de 
escolha nos indivíduos em uso de inibidores de protease para 

controle do HIV27. Nesses, a sinvastatina está formalmente 
contraindicada; os inibidores de protease aumentam os níveis 
da sinvastatina e, consequentemente, o risco de rabdomiólise. 
Da mesma forma, as estatinas não devem ser associadas com os 
fibratos; a gemfibrozila modifica a farmacocinética da maioria 
das estatinas e aumenta o risco de efeitos colaterais.

O colesterol é absorvido na borda em escova do 
intestino, principalmente no duodeno e jejuno, e a proteína 
Niemann-Pick C1-Like (NPC1L1) é chave desse processo 
de absorção. A ezetimiba inibe esse processo exógeno. 
Após ingestão oral, a ezetimiba é rapidamente absorvida e 
lentamente eliminada com meia vida plasmática variando 
de 16 a 31 horas28. No ciclo entero-hepático, os alimentos 
ingeridos estimulam a excreção de bile contendo ezetimiba, 
cujos efeitos bloqueadores de colesterol ocorrem ao nível da 
borda em escova dos enterócitos. A excreção da ezetimiba é 
principalmente por via fecal, porém, uma menor parte também 
é excretada na urina.

Apesar da reduzida eliminação da ezetimiba glucoronídeo 
em idosos, a eficácia, a segurança e tolerabilidade da ezetimiba 
é semelhante à observada na população de jovens e adultos. A 
posologia independe da função renal (10 mg/dia), entretanto, o 
produto não deverá ser utilizado em pacientes com insuficiência 
hepática moderada a grave. A associação com as estatinas 
adiciona em 18% a 20% a redução do LDL-c, particularmente 
em indivíduos dislipidêmicos graves, tais como os portadores de 
hipercolesterolemia familiar. A ezetimiba na dose de 10mg/dia 
associada a 10 mg de atorvastatina ou sinvastatina tem efeitos 
equivalentes às doses máximas desses fármacos quando usados 
isoladamente. A monoterapia está indicada em pacientes 
intolerantes ao uso de qualquer estatina. A monoterapia com a 
ezetimiba é bem tolerada, a taxa de elevação de enzimas (hepática e 
CPK) é baixa (< 1%) e semelhante ao placebo29. A associação com 
as estatinas não aumentou a incidência de mialgia, elevação de CPK 
ou rabdomiólise18. Da mesma forma, a associação com digoxina, 
anticoncepcional oral, glipizida, tolbutamida, midazolam e varfarina 
não interferiu no processo farmacocinético desses medicamentos, 
pois a ezetimiba não é metabolizada via citocromo P45028.

BloqueaDoreS Beta-aDrenérgicoS

Os estudos que demonstraram a redução da mortalidade 
com o uso de betabloqueadores incluíram pacientes após o infarto 
agudo do miocárdio e esses benefícios se mantiveram quando a 
terapêutica foi mantida após a alta hospitalar30,31. Isoladamente ou 
em associação com outros anti-isquêmicos, os betabloqueadores 
constituem os medicamentos de primeira escolha no tratamento 
da angina estável, principalmente pela melhora dos sintomas com 
redução do número de crises de angina, do grau de isquemia e do 
aumento da tolerância ao esforço físico, além de menor incidência de 
arritmias ventriculares complexas, número de internações, infarto do 
miocárdio e necessidade de procedimentos de revascularização32,33.

Os betabloqueadores adrenérgicos constituem uma 
classe de fármacos com efeitos bloqueadores dos receptores 
beta-adrenérgicos. Entretanto, esses medicamentos têm 
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diferentes perfis farmacológicos relacionados à seletividade 
dos diferentes receptores, lipossolubilidade e capacidade de 
vasodilatação.

O estímulo dos receptores β1 aumenta o débito cardíaco 
por aumento da frequência cardíaca e do volume sistólico, 
aumenta a liberação de renina nas células justaglomerulares 
e a lipólise do tecido adiposo. O estímulo dos receptores β2, 
nos músculos lisos, aumenta o relaxamento visceral em tecidos 
como brônquios, gastrointestinal, esfíncter urinário, bexiga e 
útero. Além disso, dilata as artérias do músculo esquelético, 
promovendo a glicogenólise, gliconeogênese, inibe a liberação de 
histamina dos mastócitos e aumenta a secreção de renina dos rins.

Quanto à seletividade, em relação aos receptores 
adrenérgicos, os bloqueadores beta-adrenérgicos cardiosseletivos 
bloqueiam apenas os receptores β1, receptores presentes 
em maior parte no coração, no sistema nervoso e nos rins 
e, portanto, sem efeitos de bloqueio periférico. O atenolol, 
metoprolol e esmolol são cardiosseletivos quando comparados 
ao propranolol, proporcionando menor risco de desencadear 
broncoespasmo. Contudo, o efeito cardiosseletivo tende a 
desaparecer com aumento das doses do medicamento34,35. Além 
da cardiosseletividade, os efeitos da inibição dos receptores 
β dependem da classe, do número de receptores e do nível de 
catecolaminas circulantes.

Vários bloqueadores beta-adrenérgicos têm efeitos 
vasodilatadores por ações antagonistas do receptor alfa-1 
adrenérgico (carvedilol e labetalol) ou por aumento da 
liberação de óxido nítrico (nebivolol). A lipossolubilidade e a 
hidrossolubilidade do betabloqueador adrenérgico determinam 
a biodisponibilidade e grau de penetração na barreira 
hematoencefálica e tissular35. Broncoespasmo, bradicardia, 
distúrbios da condução atrioventricular, vasoconstrição 
periférica, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia e 
disfunção sexual constituem os principais efeitos colaterais 
e alguns betabloqueadores adrenérgicos de primeira e 
segunda geração podem acarretar intolerância à glicose, 
induzir ao aparecimento de novos casos de diabetes, 
hipertrigliceridemia, elevação do LDL-colesterol e redução 
do HDL-colesterol. A suspensão brusca desses fármacos pode 
provocar hiperatividade simpática, com hipertensão de rebote 
e/ou manifestações de isquemia miocárdica, sobretudo em 
hipertensos com pressão arterial prévia muito elevada.

Os benefícios dos bloqueadores beta-adrenérgicos 
utilizados na fase aguda do infarto do miocárdio e sua 
manutenção após a alta hospitalar datam de duas fases distintas: 
antes e após o uso da trombólise. Na fase pré-trombólise, os 
estudos MIAMI, ISIS1 e TIMI IIB comprovaram os benefícios 
desses medicamentos. No estudo MIAMI (Metoprolol in Acute 
Myocardial Infarction), 5.778 pacientes receberam metoprolol 
ou placebo. A medicação foi iniciada por via endovenosa e 
mantida por via oral durante 15 dias. Os pacientes medicados 
com metoprolol tiveram uma redução de 13% da mortalidade 
quando comparados com o grupo placebo (p = 0,29)36. No 
estudo ISIS 1 (First International Study of Infarct Survival), 

os pacientes receberam atenolol ou placebo37. A medicação 
foi iniciada por via endovenosa e mantida por via oral. 
Os pacientes medicados com atenolol tiveram redução de 15% 
da mortalidade na primeira semana e essa diferença se manteve 
durante o primeiro ano de acompanhamento clínico.

Na fase pós-trombólise, o estudo TIMI IIB (Trombolysis 
in Myocardial Infarction IIB) avaliou 1.434 pacientes tratados 
com rTpa e aspirina38. Um grupo foi medicado com 15 mg 
endovenoso de metoprolol seguidos de 100 a 200 mg diários 
por via oral, e outro grupo iniciou o uso de metoprolol por via 
oral mais tardiamente, entre o 6º e 8º dias. Do 6º ao 42º dia, não 
houve diferença de mortalidade entre os grupos que receberam 
precocemente ou tardiamente o bloqueador beta-adrenérgico. 
As contraindicações do uso dos bloqueadores beta-adrenérgicos 
na fase aguda do infarto do miocárdio não contraindicam seu 
uso após a alta hospitalar.

A insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica também 
se beneficia com o uso dos bloqueadores beta-adrenérgicos. Esses 
medicamentos reduzem a mortalidade global, a morte súbita, 
reduzem os sintomas e a reinternação em pacientes com cardiopatia 
isquêmica crônica39-41. Os bloqueadores beta-adrenérgicos no 
estudo MDC melhoraram a fração de ejeção do ventrículo 
esquerdo, a capacidade de exercício e reduziram a mortalidade. 
Esses resultados foram confirmados nos estudos MERIT-HF e 
COMET e, posteriormente, nos estudos SENIOR e CIBIS III42,43.

iniBiDoreS Da enzima De converSão (ieca) 
e BloqueaDoreS DoS recePtoreS (Bra) De 
angiotenSina

Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina 
(IECA) reduzem a formação da angiotensina II, inibem a 
degradação de bradicinina e aumentam a síntese de óxido 
nítrico e prostaciclina. Os resultados desses efeitos resultam em 
ações vasodiladatadoras e diuréticas, suficientes para reduzir 
a pré e pós-carga e melhorar a função cardíaca. Além disso, 
esses fármacos controlam as atividades do sistema nervoso 
simpático e parassimpático, atenuam o remodelamento cardíaco 
e previnem a hipertrofia ventricular.

Estruturalmente, os inibidores da ECA são peptídeos 
análogos, classificados de acordo com o grupo químico 
com afinidade pela molécula de zinco na estrutura da 
ECA - sulfidrila, carboxila e fosforila. O mercado brasileiro 
disponibiliza diversos tipos de inibidores da ECA, diferentes 
quanto às propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas, 
mas que compartilham o mesmo mecanismo de ação. As 
reações adversas atribuídas aos inibidores da ECA incluem 
a hipotensão arterial associada a sintomas de baixo débito 
cerebral, à disfunção renal e à tosse. A hipotensão arterial 
sintomática é o efeito adverso mais importante dos inibidores 
da ECA e decorre da supressão do suporte hemodinâmico da 
angiotensina II e do tônus simpático. A tosse seca é o efeito 
adverso mais comum, ocorre em cerca de 10% dos casos e 
pode levar à troca de fármaco pelo antagonista de receptor da 
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angiotensina. Os antagonistas do sistema renina-angiotensina 
são, em especial, úteis em idosos portadores de doença arterial 
coronária crônica, muitos dos quais apresentam diversas 
comorbidades cardiovasculares, como hipertensão arterial, 
hipertrofia cardíaca, disfunção ventricular esquerda com ou sem 
insuficiência cardíaca manifesta, diabetes melito, nefropatia e 
outros fatores de risco cardiovasculares44,45.

Embora os hipertensos idosos tenham concentrações 
baixas de renina plasmática, os inibidores da ECA são eficazes 
nessa faixa etária. Diversos ensaios clínicos demonstraram 
os efeitos benéficos dos inibidores da ECA no tratamento 
da insuficiência cardíaca de etiologia isquêmica, em todas 
as classes funcionais46,47. Esses benefícios traduzem-se por 
melhora dos sintomas, aumento da capacidade funcional, 
fração de ejeção, qualidade de vida, redução de internações 
hospitalares e redução da mortalidade cardiovascular. Em 
pacientes portadores de cardiopatia isquêmica, com disfunção 
ventricular esquerda (FE < 0,40), em qualquer faixa etária, 
sintomáticos ou assintomáticos, após infarto agudo do 
miocárdio, os SAVE, AIRE e TRACE mostraram que o 
tratamento precoce, mantido em longo prazo com inibidores da 
ECA, resultou em redução significativa da mortalidade total e 
do risco de desenvolvimento de insuficiência cardíaca grave48.

Os IECA não influenciam o metabolismo lipídico, reduzem 
a resistência à insulina e tem efeitos protetores renais, tanto no 
diabetes tipo 1 como no tipo 2. O efeito colateral mais frequente 
é tosse seca irritativa, por acúmulo de bradicinina, impedindo a 
continuidade do tratamento em 10% a 20% dos casos. A erupção 
cutânea ocorre em 2% a 3% dos pacientes e o angioedema, apesar 
de grave, é um efeito adverso raro. Em pacientes com doença arterial 
coronária crônica, a hipotensão arterial pode ocorrer na primeira 
dose do medicamento, sobretudo em pacientes hipovolêmicos, em 
uso de outros medicamentos ou em consequência da supressão do 
suporte hemodinâmico da angiotensina II e do tônus simpático. A 
supressão do diurético, de outros medicamentos vasodilatadores 
e o início do tratamento com doses baixas de IECA contornam 
os efeitos colaterais adversos e permitem o uso desses fármacos. 
No início do tratamento, os IECA podem elevar discretamente a 
creatinina sérica, sobretudo se o paciente apresentar algum grau de 
disfunção renal. Nesses, os IECA devem ser usados com cautela 
e a creatinina deve ser monitorada, principalmente se a creatinina 
sérica for > 3 mg/dL e o potássio sérico > 5 mEq/L. Em pacientes 
com insuficiência coronária crônica, as doses dos IECA, em geral, 
são maiores do que em pacientes idosos.

Os antagonistas dos receptores AT1 da angiotensina II 
(BRA) bloqueiam os efeitos fisiológicos da angiotensina II por 
ação direta nos receptores AT1. À semelhança dos IECA, os BRA 
previnem e revertem a hipertrofia ventricular esquerda. Têm efeitos 
protetores renais, retardam a progressão da insuficiência renal e 
reduzem a proteinúria, sobretudo em diabéticos49. Nos estudos 
RENAAL50 e IRMA 251, os BRA foram superiores aos IECA na 
redução da proteinúria, justificando seu uso em pacientes com 
doença arterial coronária e disfunção renal com ou sem proteinúria 
significativa.

A associação dos IECA com os BRA não tem sido 
utilizada em pacientes com doença arterial coronária crônica.

nitratoS

Os nitratos constituem opção terapêutica para o tratamento 
e prevenção de crises de angina em pacientes portadores de 
doença arterial coronária crônica. Após a absorção, na célula 
muscular lisa dos vasos sanguíneos, os nitratos são transformados 
em S-nitrosotiois (espécie reativa de oxigênio), ativam a 
guanilato-ciclase, aumentando a produção de monofosfato cíclico 
de guanosina (GMPc) a partir do trifosfato de guanosina (GTP). 
O aumento da concentração de GMPc no citosol diminui o 
influxo de Ca++ para o meio intracelular e aumenta a sua captação 
pela mitocôndria por um mecanismo dependente da proteína 
quinase. A redução de Ca++ disponível no citoplasma promove 
relaxamento da musculatura lisa e vasodilatação.

Além do efeito vasodilatador, o guanilato-ciclase tem 
ação inibitória sobre as plaquetas. Entretanto, esse efeito 
antitrombótico dos nitratos, demonstrado em portadores 
de angina crônica, não tem relevância clínica demonstrada 
até o momento. Após 24hs de uso, a ação vasodilatadora 
dos nitratos orgânicos é atenuada devido ao fenômeno 
de tolerância ou taquifilaxia. Trata-se de um mecanismo 
desencadeado pela contrarregulação neuro-hormonal sistêmica 
(pseudotolerância) e pela diminuição da resposta vascular52. 
A pseudotolerância aos nitratos advém do efeito vasodilatador 
na circulação venosa, da redução da pré-carga e da ativação 
do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Essa ativação 
neuro-hormonal aumenta a retenção hídrica, eleva as pressões 
de enchimento venoso e reduz o efeito dos nitratos, promovendo 
a pseudotolerância53,54. Outros mecanismos podem estar 
envolvidos na tolerância aos nitratos: 1) a nitroglicerina eleva 
os níveis séricos de isoprostanoides com efeito vasoconstritor 
e antidiurético; 2) o mecanismo redox-mediado pode estar 
envolvido nessa tolerância55; 3) o aumento da concentração 
intracelular de óxido nítrico ativa a enzima mitocondrial, 
aldeído redutase, que catalisa a produção de nitrito e 1,2 gliceril 
dinitrato, favorecendo a formação de radicais superóxido [O2

-] 
e contribuindo para a tolerância aos nitratos e; 4) inibição de 
radicais livres que atuam na biotransformação da nitroglicerina.

As estratégias para prevenção da tolerância incluem 
períodos livres de nitrato com espaçamento das tomadas entre 
8 a 12 horas, uso de antioxidantes (vitaminas E e C) capazes 
de reduzir o estresse oxidativo56 e uso simultâneo de IECA 
ou BRA. A despeito do uso simultâneo de IECA ou BRA, 
reduzindo a ativação neuro-hormonal induzida pelos nitratos, os 
dados na literatura são contraditórios. O ramipril parece prevenir 
parcialmente, a candesartana totalmente e o captopril, enalapril e 
a losartana parecem não prevenir a tolerância aos nitratos57-59. As 
estatinas parecem reduzir a tolerância aos nitratos60 e os fármacos 
doadores do grupo sufidrila reduzem a tolerância aos nitratos 
in vivo. .O carvedilol, devido a suas propriedades antioxidativas, 
pode reduzir a tolerância aos nitratos61.
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Em pacientes portadores de angina estável, os nitratos 
diminuem os sintomas, melhoram a tolerância ao exercício 
e retardam a depressão do segmento ST durante o teste de 
esforço. O efeito vasodilatador coronariano e a vasodilatação 
venosa sistêmica proporcionam redução das tensões da parede 
e do consumo de O2 pelo miocárdio. Frequentemente, esse 
medicamento é associado aos bloqueadores beta-adrenérgicos 
ou bloqueadores dos canais de cálcio.

antagoniStaS DoS canaiS De cálcio

Os antagonistas dos canais de cálcio têm sido amplamente 
utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares, 
especialmente hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica e 
arritmias cardíacas. Esses fármacos atuam predominantemente 
nos canais de cálcio dependentes de voltagem e as concentrações 
necessárias para bloquear os canais operados por receptores são 
muito maiores. Em doses terapêuticas, a captação e liberação 
pelo retículo sarcoplasmático, a interação com as miofibrilas e a 
calmodulina e o mecanismo de troca Na+- Ca++ provavelmente 
não são afetados pelos antagonistas dos canais de cálcio62.

Os antagonistas dos canais de cálcio utilizados na prática 
clínica pertencem a três classes distintas: fenilalquilaminas, 
benzotiazepinas e diidropiridinas (DHP) e a classificação 
ou as gerações desses fármacos está baseada em seus efeitos 
clínicos resultantes de sua ligação com os receptores, 
na seletividade tissular miocárdica e vascular e no perfil 
farmacocinético e farmacodinâmico. A seletividade vascular 
entre fármacos determina diferenças qualitativas e quantitativas 
em suas ações sobre a musculatura lisa vascular, tecido nodal 
e miocárdio e tem importantes implicações clínicas nos 
efeitos farmacológicos, eletrofisiológicos e hemodinâmicos, 
nas propriedades terapêuticas e nas reações potencialmente 
adversas dos diferentes antagonistas dos canais de cálcio62.

As células musculares lisas vasculares têm menos 
depósitos de cálcio intracelular do que as células miocárdicas 
e são mais dependentes da entrada de cálcio extracelular para 
contração. Em consequência, os antagonistas dos canais de 
cálcio exercem efeito mais acentuado na contração vascular do 
que na contratilidade miocárdica, o que permite a dilatação das 
artérias coronárias e periféricas em doses que não afetam de forma 
importante a contratilidade miocárdica. A rede arterial coronária 
parece ser particularmente sensível aos antagonistas dos canais 
de cálcio. Em pacientes com doença arterial obstrutiva crítica, os 
antagonistas de canais de cálcio dilatam significantemente tanto as 
artérias coronárias normais como ateroscleróticas, tanto os grandes 
ramos epicárdicos e colaterais como, particularmente, as arteríolas.

Consequentemente, promovem redução da resistência 
vascular coronária total e aumento do fluxo coronário; 
aumentam preferencialmente a perfusão às zonas isquêmicas, 
não induzindo ao fenômeno do “roubo” e previnem as 
manifestações metabólicas e funcionais da isquemia 
miocárdica. Além disso, os antagonistas dos canais de cálcio 
inibem a constrição causada por diversos agentes mediadores 
do espasmo coronário, incluindo substâncias endógenas: 

catecolaminas, angiotensina II, acetilcolina, serotonina, 
endoperóxidos cíclicos e tromboxane A2. Os dihidropiridínicos 
são os mais potentes vasodilatadores e inibem parcialmente 
as respostas vasoconstritoras induzidas pela estimulação 
adrenérgica e angiotensina II. A dilatação arteriolar reduz a 
resistência vascular periférica, a pós-carga e a pressão arterial, 
resultando em diminuição do trabalho cardíaco e do consumo 
de oxigênio miocárdico.

Contudo, a vasodilatação intensa e aguda, induzida pelos 
dihidropiridínicos com ação de início rápido e duração curta, pode 
induzir à ativação simpática reflexa mediada pelos barorreceptores 
e ao aumento dos níveis de catecolaminas circulantes63. Essa 
resposta neuro-hormonal repetida é responsável por possíveis 
efeitos pró-isquêmicos, no início da terapêutica em pacientes 
portadores de doença arterial coronária crônica e no tratamento 
precoce pós-infarto do miocárdio. Os dihidropiridínicos de 
liberação lenta e sustentada, ou com duração prolongada 
intrínseca, que têm início de ação lento e gradual, não provocam 
queda brusca da pressão arterial, nem ativação simpática reflexa 
ou aumento dos níveis de catecolaminas circulantes. Além dos 
efeitos dilatadores arteriolares, os antagonistas dos canais de 
cálcio atuam também em níveis pós-capilares, dilatando as 
veias esplâncnicas, diminuindo o retorno venoso, o volume e a 
pressão de enchimento ventricular e reduzindo a pré-carga. No 
sistema excito condutor, os efeitos desses fármacos dependem 
da propriedade depressora direta do automatismo no nódulo 
sinusal, das diferenças na atividade vasodilatadora periférica e, 
consequentemente, da ativação dos reflexos barorreceptores da 
potência variável em inibir a liberação de neurotransmissores 
nas terminações nervosas simpáticas e antagonizar a excitação 
simpática não competitivamente.

O verapamil e o diltiazem exercem efeito cronotrópico 
negativo, devido à potente ação depressora direta do nódulo 
sinoatrial, menor vasodilatação periférica e menor estimulação 
cardíaca reflexa. Os dihidropiridínicos de ação rápida e curta 
duração tendem a elevar a frequência cardíaca, por preponderar em 
seu efeito final uma atividade reflexa simpática e os de ação de início 
lento e duração prolongada não influenciam significantemente a 
frequência cardíaca. O verapamil e o diltiazem exercem efeitos 
qualitativos similares, aumentando os períodos refratários efetivo 
e funcional do nódulo AV, diferindo dos bloqueadores beta 
adrenérgicos que, por mecanismos vagomiméticos, deprimem 
a transmissão do nódulo AV, alterando o tráfego de impulsos 
elétricos. Os dihidropiridínicos não influenciam significativamente 
a condução AV, nas doses clínicas habituais. Por essas diferenças 
farmacológicas, a opção terapêutica deve ser individualizada para 
pacientes portadores de doença arterial coronária e, principalmente, 
para aqueles portadores de comorbidades.

trimetaziDina

Os benefícios da trimetazidina no tratamento da doença 
arterial coronária crônica advêm dos seus efeitos metabólicos 
e anti-isquêmicos sem qualquer ação na hemodinâmica 
cardiovascular. A trimetazidina preserva os níveis intracelulares 
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de trifosfato de adenosina (ATP) e de fosfocreatina, com o 
mesmo oxigênio residual e reduz a acidose, a sobrecarga de 
cálcio e o acúmulo de radicais livres induzidos pela isquemia, 
preservando as membranas celulares. Pelo fato de não modificar 
a frequência cardíaca e a pressão arterial, durante o repouso 
ou esforço físico, pode ser utilizada como monoterapia ou em 
associação com outros medicamentos. Como monoterapia, 
seus efeitos benéficos são semelhantes aos da monoterapia com 
bloqueadores beta adrenérgicos ou antagonistas dos canais de 
cálcio no tratamento da angina crônica estável. A sua eficácia 
foi comprovada no estudo TRIMPOL II64 e a meta-análise 
da Cochrane65, que incluiu 23 estudos, num total de 1.378 
pacientes, concluiu que a trimetazidina foi associada com 
a redução dos episódios semanais de angina e maior tempo 
de exercício até o aparecimento da depressão de 1 mm do 
segmento ST.

ivaBraDina

Esse agente redutor da frequência cardíaca, por bloqueio 
específico e seletivo dos canais f das células do nodo sinoatrial, 
carece de efeitos colaterais observados em outros bloqueadores 
menos específicos66. Em pacientes com doença arterial coronária 
crônica, os benefícios da redução da frequência cardíaca advêm da 
redução da demanda de oxigênio, redução dos episódios de isquemia 
e mortalidade. Sua eficácia antianginosa e anti-isquêmica parece 
ser de potência semelhante aos bloqueadores beta-adrenérgicos. O 
estudo BEAUTIFUL67 comprovou a superioridade da ivabradina 
sobre o placebo na redução dos eventos cardiovasculares, em 
pacientes com doença arterial coronariana estável e disfunção 
sistólica ventricular esquerda (FE < 40%).

As evidências de que as complicações coronárias podem 
advir de lesões obstrutivas com diferentes graus de estenose, 
complicadas por mecanismos trombóticos e/ou vasoespásticos, 
confirmam que o tratamento medicamentoso tem por base o 
conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos. Outrossim, o 
tratamento medicamentoso antecede, complementa e constitui 
a sequência de todos os procedimentos clínicos ou invasivos 
da doença arterial coronária crônica.
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A doença aterosclerótica coronária é a principal causa de morte 

nos países desenvolvidos e, nos países em desenvolvimento, vem 

ocorrendo uma mudança progressiva, sendo hoje também as 

doenças cardiovasculares a maior causa de morte na população. 

Assim, é fundamental, uma atitude proativa do médico no 

consultório ou nos ambulatórios para o melhor controle do 

paciente já portador de coronariopatia, prevenindo a progressão da 

aterosclerose e dos eventos isquêmicos agudos. No seguimento do 

coronariopata crônico, uma avaliação clínica e eletrocardiográfica 

periódica, além de exames laboratoriais, é, geralmente, o suficiente 

para orientar de forma adequada o tratamento clínico e o controle 

dos fatores de risco deste paciente. Testes que avaliam a função 

ventricular e a presença e extensão da isquemia miocárdica são 

úteis para a estratificação inicial do risco de morte nos portadores 

de coronariopatia e, também, serão realizados quando houver 

mudança significativa no quadro clínico, procurando-se melhor 

adequação do tratamento medicamentoso e, quando apropriada, 

a indicação de intervenção percutânea ou de cirurgia de 

revascularização miocárdica. Atenção especial deverá ser dada a 

grupos específicos de coronariopatas, principalmente os idosos, 

às mulheres e aqueles portadores de doença renal crônica.

edson steFanInI1, luIgI Brollo2

Seguimento amBulatorial Do coronarioPata crônico

1 Doutor em Medicina e Coordenador do Grupo de Coronariopatias da Disciplina de Cardiologia da Escola Paulista de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo.

2 Doutor em Medicina e Médico da Disciplina de Cardiologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo.
Endereço para correspondência:

Edson Stefanini. Disciplina de Cardiologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São paulo. Rua Pintassilgo, nº 155, 
Apto. 61. Moema. São Paulo - SP. Brasil. CEP: 04514-030.

E-mail: edstefanini@terra.com.br

Coronary heart disease is the most common cause of death in 

the develop world, and in developing countries progressive 

changes are occurring with coronary heart disease being the 

first cause of death. The medical approach to the patient with 

chronic coronary heart disease to prevent the progression 

and the occurrence of acute events is a fundamental 

proactive attention. The follow up of the patients with 

chronic coronary heart disease means a clinic evaluation 

with electrocardiogram and laboratory tests, therefore it is 

not anymore a need to control patients and their risk factors. 

Tests to evaluate the ventricular function, the ischemic 

extension are very important to the stratification risk of 

patients with chronic coronary heart disease, these tests are 

also helpful when alterations occur in the severity of cardiac 

symptoms, so in this situation we will able to choose from 

the optimal medical therapy, coronary revascularization with 

percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass 

grafting. In the follow up of chronic coronary heart disease 

specific groups need attention, the elderly, women and those 

with chronic kidney disease.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(1):33-41
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Follow-uP oF cronic coronay DiSeaSe Patient

Descriptors: cardiovascular disease, chronic disease, chronic 
stable angina, coronary disease, myocardial ischemia.

Descritores: angina crônica estável, aterosclerose coronária, 
doença crônica, doença das coronárias, isquemia miocárdica.
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Os pacientes portadores de doença arterial coronária 
(DAC) crônica constituem diferentes grupos, entre 
eles, os portadores de aterosclerose coronária, que 

não apresentam manifestação clínica de angina e nem mesmo 
isquemia silenciosa, os portadores de angina estável crônica, 
que constituem 50% de todos os pacientes1, e aqueles que 
tiveram um evento coronariano agudo: pós-infarto do miocárdio 
ou angina instável e ainda os pacientes que foram submetidos 
a um procedimento de revascularização miocárdica, seja por 
angioplastia ou cirurgia.

Seja qual for a forma de apresentação clínica da 
DAC, e obedecendo a algumas peculiaridades e prioridades, 
o seguimento ambulatorial tem como objetivo a avaliação 
do risco de novos eventos clínicos procurando a prevenção 
dos mesmos, proporcionar a melhor qualidade de vida com 
controle dos sintomas anginosos, o melhor controle das doenças 
associadas e a verificação da aderência às modificações do estilo 
de vida e ao uso dos medicamentos prescritos.

O paciente que deixa o hospital após um evento 
coronariano agudo naturalmente deve ser avaliado precocemente 
na consulta ambulatorial para se verificar a estabilidade de 
suas condições clínicas, reavaliar o nível de risco e para a 
programação do seguimento a mais longo prazo. A frequência 
às consultas ambulatoriais vai depender da necessidade do 
controle e da estabilização de cada situação clínica, mas, de 
um modo geral, tem sido estabelecida uma visita ao médico a 
cada 4 a 6 meses no primeiro ano de acompanhamento e depois 
deste período, para pacientes estáveis, pelo menos uma visita 
ambulatorial por ano2-4.

a rotina Do acomPanhamento amBulatorial

Entre os objetivos do seguimento ambulatorial do 
coronariopata crônico, incluem-se: a avaliação da evolução 
clínica dos pacientes, a realização do eletrocardiograma, de 
exames laboratoriais e, ainda, para a programação, quando 
apropriada, de testes para avaliação da função ventricular, 
isquemia ou de outros exames, para a estratificação do risco 
de eventos isquêmicos ou de morte súbita. É, também, o 
momento da consulta ambulatorial, a melhor oportunidade do 
médico avaliar a aderência do paciente às orientações quanto 
às mudanças no estilo de vida e ao uso de medicamentos.

Avaliação clínica e eletrocardiográfica
É fundamental a verificação da evolução dos 

sintomas, principalmente no portador de angina crônica 
estável. O reaparecimento da dor precordial ou mudança 
do nível de esforço para desencadear a angina são sinais 
importantes, que sugerem uma piora do quadro clínico. 
Outros sintomas como dispneia, cansaço inespecífico, 
fraqueza ou desconforto epigástrico podem sugerir um 
equivalente isquêmico, principalmente no idoso. Atenção 
especial deve ser dada aos quadros de agitação nos 
pacientes com algum grau de demência. É importante 
investigar sintomas que representem deterioração da 

função ventricular ou de arritmias. No exame físico, alguns 
dados, como peso, altura, índice de massa corpórea e 
circunferência abdominal, são importantes, inclusive para 
programar modificações no estilo de vida. A avaliação da 
pressão arterial, do ritmo cardíaco e de modificações na 
propedêutica, procurando sinais de insuficiência cardíaca, 
presença de sopro carotídeo, sinais de insuficiência arterial 
periférica e exame abdominal, procurando afastar massas 
pulsáteis ou visceromegalias, são todos relevantes para 
prosseguir na estratificação do risco e na verificação do 
efeito das medidas terapêuticas.

O eletrocardiograma é uma ferramenta essencial 
no seguimento do paciente coronariano. Sabemos que 
pelo menos metade dos pacientes com angina estável, 
incluindo aqueles com coronariopatia mais grave e 
principalmente com boa função de ventrículo esquerdo, 
podem ter um eletrocardiograma normal5,6. Mudanças 
no traçado eletrocardiográfico alertam para uma piora 
do quadro clínico, o aparecimento de uma isquemia 
silenciosa ou de uma arritmia mais complexa, podendo 
orientar o médico para prosseguir na avaliação com outros 
métodos diagnósticos. O aparecimento de um distúrbio de 
condução, como o bloqueio completo do ramo esquerdo 
ou um bloqueio fascicular anterior, são frequentemente 
associados com piora da função ventricular secundária à 
deterioração isquêmica do miocárdio7. Não há consenso 
quanto à periodicidade com que se deve realizar o 
eletrocardiograma, no entanto, recomenda-se que seja 
realizado pelo menos a cada ano ou sempre que houver 
mudança no quadro clínico3,4.

Avaliação laboratorial
A avaliação periódica laboratorial é útil, não só para o 

acompanhamento dos níveis da hemoglobina, da glicemia, dos 
lipídeos plasmáticos e da função renal, como também para o 
diagnóstico e controle de distúrbios que podem instabilizar a 
coronariopatia: hipo ou hipertireoidismo, quadros infecciosos 
e alterações eletrolíticas, principalmente se o paciente faz 
uso de diuréticos. No paciente medicado com estatinas, é 
importante a dosagem das enzimas hepáticas para avaliação 
da função hepática e da creatininoquinase para diagnóstico de 
lesão muscular como efeitos adversos do medicamento. Na 
suspeita de insuficiência cardíaca, pode ser dosado o BNP ou 
o NT-proBNP4.

Testes para avaliação de isquemia e função ventricular
As diretrizes internacionais fazem severas restrições 

às indicações de rotina de exames como ecocardiograma 
ou testes para avaliação de isquemia no paciente portador 
de coronariopatia crônica, que mantém seu quadro clínico 
estável, que tem vida normal, e não apresenta modificações 
significativas no eletrocardiograma2,3,8. São considerados classe 
I com nível de evidência C, pela American Heart Association 
(AHA), a indicação dos seguintes exames:
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1. Radiografia de tórax em pacientes com piora clínica 
da insuficiência cardíaca.

2. Avaliação da função ventricular e da contração 
segmentar pelo ecocardiograma ou pela ventri-
culografia radioisotópica em pacientes com piora 
da insuficiência cardíaca ou evidência clínica e ou 
eletrocardiográfica de que na evolução teve um 
infarto agudo do miocárdio.

3. Ecocardiograma quando há evidência de valvopatia.
4. Teste ergométrico no paciente sem revascularização 

prévia, que é capaz de realizar exercício, que 
apresentou mudança no quadro clínico e que não 
tem alterações no eletrocardiograma.

5. Teste de estresse com cintilografia ou ecocardiograma, 
nos pacientes que apresentam modificação no 
quadro clínico e nas seguintes condições:

 a) Não está apto para realizar esforço físico.
 b) No eletrocardiograma de repouso, apresenta as 

seguintes alterações: pré-excitação (WPW), marca 
passo, depressão de segmento ST maior que 1 mm 
ou bloqueio de ramo esquerdo.

6. Cinecoronariografia poderá ser realizada nos 
pacientes com exame não invasivo revelando alto 
risco ou com manifestações de angina e acentuada 
limitação para as atividades diárias apesar de 
tratamento clínico otimizado.

A realização de um teste ergométrico anual nos pacientes 
que se mantêm estáveis clinicamente e não apresentam 
modificação no eletrocardiograma, tem fraca recomendação 
(Classe IIb com nível de evidência C)

eStratiFicação De riSco

Para um seguimento ambulatorial adequado, é 
importante que se estabeleça, desde o início, o nível de risco 
de eventos isquêmicos e particularmente a mortalidade destes 
pacientes. Isso é fundamental para que seja programado com 
mais cuidado e segurança o tratamento de indivíduos com 
diferentes prognósticos.

Os maiores preditores clínicos e angiográficos de sobre-
vida na doença coronária crônica são: a) função ventricular; b) 
extensão e gravidade da aterosclerose coronária; c) gravidade 
da angina; d) condições gerais do paciente e presença de 
comorbidades7.

Com uma avaliação clínica criteriosa obtendo infor-
mações relevantes e um exame físico cuidadoso, já é possível 
identificar características que sugerem maior gravidade da 
doença coronária9. Entre elas, incluem-se: angina típica, in-
farto do miocárdio prévio, idade, sexo, duração dos sintomas, 
hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo, sopro 
cardíaco e frequência da dor torácica.

Hubbard et al.10, levando em conta a idade e conferindo 
um ponto para outras cinco características como sexo 
masculino, angina típica, história ou eletrocardiograma de 
infarto prévio, diabetes e uso de insulina, elaboraram um 

escore de risco para doença coronária mais grave, ou seja, 
com comprometimento de três vasos. O eletrocardiograma de 
repouso, quando normal, já sugere um bom prognóstico, uma 
vez que reflete boa função ventricular6.

A avaliação da função ventricular e, particularmente, o 
volume sistólico do ventrículo esquerdo, pelo ecocardiograma, 
fornece importante informação prognóstica pós-infarto agudo 
do miocárdio11,12.

O teste ergométrico é um excelente método para 
avaliação prognóstica do paciente com probabilidade moderada 
ou alta de ser portador de coronariopatia, desde que o paciente 
possa realizar exercício físico e não tenha eletrocardiograma de 
repouso alterado. Para melhor avaliação do risco com o teste 
ergométrico, é utilizado o escore de Duke13, que leva em conta 
a capacidade de realizar exercício, o desvio de segmento ST 
e o aparecimento de angina como fatores de pior prognóstico. 
Outros fatores de maior risco no teste ergométrico são extensão 
e duração da depressão de ST, elevação transitória do segmento 
ST, inadequada recuperação da frequência cardíaca e resposta 
não satisfatória da pressão arterial sistólica no exercício8.

Naturalmente, quando o eletrocardiograma de repouso 
não permite uma adequada interpretação do teste ergométrico, 
os testes com imagem permitem obter uma boa informação 
quanto à extensão, gravidade e mesmo localização das áreas 
de isquemia miocárdica7.

Um resumo da contribuição dos exames não invasivos 
para estratificação de risco no coronariopata crônico encontra-se 
no Quadro 1.

A cinecoronariografia está indicada para a complemen-
tação da avaliação prognóstica nos pacientes classificados 
como de alto risco pelos exames não invasivos. Também está 
indicada diretamente naqueles que apresentam angina classe 
III ou IV da Sociedade Canadense de Cardiologia, que são 
refratários ao tratamento clínico, na vigência de insuficiência 
cardíaca ou pós-parada cardíaca. A extensão e a gravidade da 
doença aterosclerótica coronária, além da função ventricular na 
cinecoronariografia, são considerados os fatores preditores mais 
importantes para avaliar o prognóstico destes pacientes14,15.

A angiotomografia de coronárias como alternativa 
à cinecoronariografia, com o objetivo de estratificação 
de risco, tem fraca recomendação pela AHA (Classe IIb 
nível de evidência C), quando não se conhece a anatomia 
coronária, o paciente não tem condições de realizar esforço 
físico ou quando os testes não invasivos sugerem moderado 
ou alto risco4.

controle De comorBiDaDeS

É fundamental que, no seguimento ambulatorial 
do coronariopata crônico, o médico esteja atento para o 
controle de outras patologias, muitas vezes extracardíacas, 
que contribuem para aumentar o consumo de oxigênio pelo 
miocárdio ou reduzir a sua oferta, dificultando o tratamento 
dos quadros anginosos. Entre estas situações clínicas 
incluem-se: anemia, obesidade, hiper ou hipotireoidismo, 
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Quadro 1. Estratificação de risco com base em exames não invasivos no coronariopata crônico4,8.

Alto risco (> 3% na mortalidade anual)

• Disfunção ventricular grave (FE < 35%)

• Teste Ergométrico de alto risco (escore de Duke < ou = -11)

• Disfunção ventricular no esforço (FE: < 45%)

• Defeito de perfusão, pela cintilografia no repouso > ou = a 10% do miocárdio, sem antecedente de infarto.

• Defeito de perfusão pela cintilografia miocárdica (> ou = a 10%) no exercício (parede anterior)

• Múltiplos defeitos de perfusão pela cintilografia miocárdica (moderados) no exercício.

• Hipoperfusão definitiva pela cintilografia com dilatação de VE ou captação pulmonar de Tl 201.

• Ecocardiograma de estresse com anormalidade em mais de 2 segmentos com dose de Dobutamina < ou = 10 mcg/Kg/mi. ou 
frequência cardíaca (FC) < 120

• Ecocardiograma de estresse com evidência de isquemia miocárdica extensa.

• Escore de cálcio > 400 Unidades Agatston

• Angiotomografia com múltiplas coronárias apresentando obstrução > ou = a 70%

Risco intermediário (1 a 3% de mortalidade anual)

• Disfunção de VE leve a moderada (FE 35% a 49%)

• Teste Ergométrico com risco intermediário (escore de Duke -10 a 4).

• Perfusão miocárdica com hipocaptação moderada 5% a 9,9% em pacientes sem história de infarto.

• Hipoperfusão miocárdica no estresse (5% a 9,9%) ou múltiplos defeitos com escore indicando comprometimento de um vaso e 
sem dilatação do VE. 

• Isquemia limitada no Ecocardiograma de estresse com anormalidade de contração em 2 segmentos ou menos, com altas doses 
de dobutamina.

• Escore de cálcio 100 a 399 unidades Agatston

• Angio CT com obstrução de 70% em um vaso ou com 50% a 69% em duas ou mais artérias.

Baixo risco (< 1% de mortalidade anual)

• Teste Ergométrico de baixo risco (escore de Duke > ou = 5).

• Hipoperfusão miocárdica, pela cintilografia, pequena (< 5%) em repouso ou com estresse.

• Ecocardiograma de estresse normal.

• Escore de cálcio < 100 unidades Agatston

• Angio CT de coronárias sem estenoses > 50%

febre, infecções, descompensação de quadros pulmonares, 
e taquiarritmias. Alguns medicamentos como a anfetamina, 
entre outros, aumentam a demanda de oxigênio e a cocaína 
pode causar espasmo coronário e precipitar sintomas 
anginosos ou mesmo síndromes coronárias agudas. 
Insuficiência cardíaca congestiva, estenose aórtica e 
cardiomiopatia hipertrófica podem contribuir para aumentar 
a frequência e a gravidade da angina.

aDerência ao tratamento

A aderência às orientações para a modificação do 
estilo de vida: dieta adequada, exercícios físicos e cessação 
do tabagismo, é o maior desafio que o médico enfrenta 
no acompanhamento do coronariopata, principalmente na 
prevenção primária.

Outro importante desafio é a aderência e a persistência 
no uso de medicamentos essenciais para conter a progressão 
da doença aterosclerótica e para a prevenção de eventos 
isquêmicos. Existe, de fato, uma lacuna entre o conhecimento 
médico-científico quanto aos benefícios de medicamentos que 
controlam a pressão arterial e os níveis séricos de colesterol 
e o que ocorre efetivamente na prática clínica. Embora 
tenha ocorrido uma melhora na prescrição de medicamentos 
recomendados nas diretrizes para prevenção secundária na 
fase de internação e na alta hospitalar, verifica-se uma clara 
tendência ao abandono destes fármacos no seguimento em 
longo prazo.

No estudo de Newby et al.16, após 7 anos a manutenção 
do uso de medicamentos de primeira linha para prevenção 
secundária em coronariopatas mostrou resultados preocupantes. 
O uso de aspirina mantinha-se em 71% dos pacientes, 
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controle DoS FatoreS De riSco

No Quadro 2, estão listados os fatores de risco não 
tratáveis ou seja sobre os quais não temos como exercer 
quaisquer intervenções e os tratáveis, aqueles sobre os quais 
devemos empreender todos os esforços para modificá-los. 
Estudos epidemiológicos e clínicos demonstraram que 
fumo, hipercolesterolemia, hipertensão arterial e diabetes 
mellitus representam os principais fatores de risco 
para o aparecimento da angina pectoris. Estes estudos 
mostraram também a relação entre o nível de colesterol 
sérico e morbimortalidade por coronariopatia em muitas 
populações19,20. A atuação enérgica sobre estes fatores, 
com medidas dietéticas e medicamentos que controlam 
a hipertensão arterial, o diabetes e a hiperlipidemia 
representam a medida mais efetiva para uma evolução 
satisfatória e ausência de eventos desfavoráveis entre os 
pacientes com doença coronária crônica.

Quadro 2. Fatores de risco para doença coronária.

Fatores de risco modificáveis

1) Hipertensão Arterial;

2) Colesterol LDL aumentado;

3) HDL baixo;

4) Triglicérides aumentados;

5) Hiperglicemia (DM);

6) Obesidade;

7) Fatores trombogênicos;

8) Estilo de vida:

a) dieta rica em gordura saturada e calórica;

b) tabagismo;

c) consumo de álcool; 

d) sedentarismo;

e) estresse.

Fatores de risco não modificáveis:

a) idade;

b) sexo;

c) História familiar de doença arterial coronária 
prematura*.

* Quando ocorre em parentes de primeiro grau do sexo 
masculino antes dos 55 anos de idade ou do sexo feminino antes 
dos 65 anos de idade.

betabloqueadores em 46%, estatinas em 44%, aspirina e 
betabloqueadores em 36% e os três fármacos eram mantidos 
em apenas 21% deles.

Particularmente em relação ao uso de medicamentos 
hipolipemiantes, verifica-se em estudos nacionais e inter-
nacionais que a adesão ao tratamento está muito aquém de 
desejado. O abandono do uso de estatinas pode chegar a 50% 
dos pacientes em seis meses a um ano17.

Muhlestein et al.18 verificaram que apenas 23% dos 
coronariopatas com doença confirmada na cinecoronariogra-
fia, que receberam estatina na alta hospitalar, não estavam 
utilizando o fármaco após 3 anos de seguimento.

Entre os fatores relacionados à baixa adesão ao uso 
de medicamentos, incluem-se os relacionados ao paciente 
e também ao médico. O coronariopata que já apresentou 
anteriormente um evento isquêmico agudo tem tendência 
a aderir mais seriamente ao uso de medicamentos. 
Diferentemente daqueles que são medicados para 
prevenção primária.

Entre os fatores relacionados ao médico, destaca-se a 
falta de diálogo com o paciente, ressaltando a importância 
do uso dos medicamentos, orientando quanto aos possíveis 
efeitos colaterais e facilitando a posologia no decorrer 
do dia. Embora a participação de outros profissionais 
que integram a equipe de saúde, como enfermeiros, 
educadores físicos, nutricionistas e psicólogos, aprimore 
o acompanhamento e o tratamento do coronariopata, a 
atitude do médico, transmitindo pessoalmente com clareza 
e segurança as orientações terapêuticas, é de fundamental 
importância.

orientação Para muDançaS no eStilo De viDa

A mudança do estilo de vida e a ação enérgica sobre 
os fatores de risco para doença aterosclerótica devem ser 
estimuladas em todos os pacientes que apresentem alguma 
forma clínica de coronariopatia crônica com o objetivo 
de prevenção da progressão da aterosclerose e prevenção 
secundária de eventos isquêmicos. Os pacientes devem ser 
aconselhados a evitar regimes de trabalho extenuantes. O 
ambiente de trabalho deve ser descontraído, as horas de 
descanso e laser observadas com rigor. A alimentação 
saudável, a prática de atividade física e manutenção do 
peso adequado é extremamente importante para o paciente 
coronariano.

Orientações no tocante à exposição a extremos 
de temperatura, refeições pesadas, atividade sexual e uso 
apropriado de nitrato sublingual devem ser fornecidas aos 
pacientes. Ocasionalmente, medicamentos ansiolíticos, técnicas 
de relaxamento e meditação também podem ser úteis. Sabe-se 
que depressão e hostilidade estão associadas a prognóstico 
adverso em coronariopatia crônica2.

Hipertensão Arterial
É importante enfatizar que o risco para desenvolvimento 

da doença arterial coronária representado pela hipertensão 
arterial não deve ser analisado isoladamente. Ele está 
relacionado à magnitude e à coexistência de outros fatores 
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como a dislipidemia o diabetes e o tabagismo. A hipertrofia 
ventricular esquerda é a resposta cardíaca à sobrecarga 
pressórica e/ou volumétrica crônica e sua prevalência e 
incidência elevam-se de acordo com a progressão dos 
níveis de pressão arterial. Estudos epidemiológicos têm 
implicado a hipertrofia de ventrículo esquerdo como fator 
de risco para infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca 
e morte súbita21,22.

Com base em dados atuais, recomenda-se que os 
níveis pressóricos não sejam reduzidos exageradamente, 
principalmente no portador de coronariopatia, procurando-se 
manter em 130 a 139 mmHg para a pressão sistólica e entre 
80 e 85 para a pressão diastólica3.

Tabagismo
É considerado um dos mais graves fatores para o 

desenvolvimento de doença aterosclerótica em todos os 
grupos etários. Entre os portadores de doença coronária, 
os fumantes apresentam um risco muito mais alto de morte 
súbita, infarto do miocárdio ou morte por todas as causas, 
em relação àqueles que deixaram de fumar23. O cigarro 
piora os quadros anginosos na medida em que aumenta 
o consumo de O2 e reduz o fluxo coronário devido ao 
aumento do tônus arterial, causando isquemia. O cigarro 
parece também reduzir a eficácia dos medicamentos 
antianginosos.

Sem dúvida, a cessação do hábito de fumar é uma das 
medidas mais efetivas e de menor custo para prevenção da 
progressão da aterosclerose coronária nos vasos nativos e nos 
enxertos utilizados na revascularização miocárdica. Tem sido 
demonstrado que há nítida associação entre a cessação do hábito 
de fumar e redução de mortalidade de 36% entre os pacientes 
pós-infarto do miocárdio.

Para minimizar a síndrome de abstinência, que se 
constitui principalmente em irritabilidade, insônia e fadiga, 
utilizam-se ansiolíticos da classe das buspironas e reposição de 
nicotina, que pode ser feita por meio de “patch” transdérmico 
ou em forma de goma de mascar3.

Dislipidemias
A modificação dos hábitos alimentares e/ou o uso 

de medicamentos, reduzindo os níveis plasmáticos de 
colesterol, tem sido responsável pela queda na incidência de 
eventos clínicos coronarianos, seja na prevenção primária 
ou secundária. Estudos angiográficos demonstram efeito 
modesto da terapêutica hipolipemiante na diminuição do grau 
de obstrução coronária, mas a redução de eventos é muito 
expressiva. Vários estudos comprovaram os chamados efeitos 
pleiotrópicos das estatinas: melhora de função endotelial, 
redução dos níveis circulantes de proteína C-reativa, diminuição 
de trombogenicidade etc. Estes achados podem explicar a 
redução dos eventos coronarianos, apesar da mínima regressão 
anatômica das obstruções coronárias24-27.

Resultados de estudos de prevenção secundária também 
fornecem evidências convincentes de que a efetiva redução de 
níveis lipídicos resulta em melhora significativa de sobrevida 
em pacientes com aterosclerose coronária. Diretrizes nacionais 
e internacionais preconizam o uso de estatinas para todos os 
doentes com coronariopatia estabelecida, independentemente 
do nível do LDL-colesterol, procurando-se atingir níveis abaixo 
de 70 mg/dL. Baixos níveis de HDL associam-se a obesidade, 
hipertrigliceridemia e resistência à insulina (Síndrome 
Metabólica) e o tratamento destes pacientes deve enfatizar 
dieta específica, exercício, redução do colesterol LDL e de 
triglicérides, com consideração para uso de fibratos. Pacientes 
submetidos à revascularização coronária percutânea e/ou 
cirúrgica devem ser mantidos em tratamento hipolipemiante. 
Particularmente entre os pacientes submetidos à intervenção 
coronária percutânea, a manutenção ou introdução de altas 
doses de estatina levou à redução significativa de infarto 
periprocedimento28,29.

Diabetes
Com o crescente aumento do número de obesos e idosos 

na população, acaba também sendo grande a prevalência 
de diabéticos tipo II entre os pacientes coronariopatas em 
seguimento ambulatorial. O diabetes é associado com risco 
maior de eventos aterotrombóticos e apresenta, ainda, uma taxa 
maior de reestenose de stents coronários após angioplastia. A 
progressão da doença aterosclerótica é acelerada em pessoas 
diabéticas e muitos eventos em diabéticos ocorrem sem 
apresentação clássica de angina, apenas com equivalentes 
isquêmicos (dispneia, sudorese, cansaço intenso), o que 
contribui para retardo diagnóstico e terapêutico. É essencial 
que a pessoa diabética mantenha peso e dieta adequados, faça 
exercícios e controle eficazmente sua glicemia. A manutenção 
de uma hemoglobina glicosilada abaixo de 7% deve ser 
buscada, pois esse controle pode contribuir para a redução de 
eventos isquêmicos e de mortalidade30,31.

orientação Para ativiDaDe FíSica

É importante estimular a realização de atividades 
físicas diárias, que devem se iniciar com caminhadas 
progressivas, podendo ser acompanhadas por atividades 
de lazer competitivas. O condicionamento físico produz 
diminuição da FC para um mesmo nível de esforço, 
permitindo menor consumo miocárdico de oxigênio para 
um mesmo grau de atividade física. O tipo de exercício 
aconselhado é aquele que implica na realização de 
atividades repetitivas de resistência, tais como andar, 
correr, nadar e andar de bicicleta. Recomenda-se a prática 
de exercício físico por 30 a 45 minutos diariamente ou, pelo 
menos, cinco dias na semana. Numa revisão sistemática 
de 47 estudos, que incluiu 10.794 pacientes, Heran et al.32 
verificaram que a reabilitação física em coronariopatas é 
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efetiva para redução da mortalidade total e cardiovascular, 
reduziu o número de internações hospitalares, mas não 
modificou o número total de infartos de cirurgias e de 
intervenções percutâneas.

PeculiariDaDeS no acomPanhamento De gruPoS 
eSPecíFicoS

O coronariopata idoso
Espera-se, para a próxima década, o dobro do número 

de idosos na população. Assim, podemos esperar um aumento 
progressivo, ano a ano, de indivíduos com mais de 65 anos e 
mesmo um grande contingente de octogenários coronariopatas 
nos nossos ambulatórios e consultórios. Contribuem, para 
esse fenômeno, não só o avanço tecnológico, permitindo 
maior utilização de procedimentos ou de medicamentos para 
essa população, mas também o melhor conhecimento da 
fisiopatologia da doença aterosclerótica e das possibilidades 
diagnósticas da doença subclínica, permitindo antecipar o 
melhor tratamento nos indivíduos de maior risco33.

O acompanhamento e a avaliação dos riscos e repercussões 
da coronariopatia no idoso permanecem um grande desafio. 
Contribuem para dificultar a interpretação dos dados clínicos 
o próprio envelhecimento, a presença de aterosclerose sem 
manifestações clínicas de angina, os quadros anginosos atípicos 
e, naturalmente, as comorbidades frequentes34.

Embora não haja consenso em relação à sequência 
na utilização dos métodos diagnósticos nestes pacientes, o 
eletrocardiograma, apesar de todas as suas limitações, e o 
teste ergométrico permanecem como ferramentas básicas. As 
limitações do teste ergométrico entre os idosos é decorrente da 
presença de comorbidades, do uso frequente de medicamentos 
para controle de doenças crônicas como a hipertensão arterial, 
além da limitação do paciente em realizar um esforço físico 
adequado. A própria interpretação do teste ergométrico 
fica comprometida pela maior frequência de alterações no 
eletrocardiograma de repouso e pelo uso de digital.

Diante destas limitações, os métodos diagnósticos por 
imagem para detecção de isquemia, como a cintilografia de 
perfusão miocárdica com estresse físico ou farmacológico e 
o ecocardiograma de estresse, são de grande utilidade neste 
grupo de pacientes35.

Outro aspecto importante e que merece especial atenção 
no seguimento do coronariopata idoso é quanto ao uso de 
medicamentos. Os vasodilatadores podem ocasionar hipotensão 
ortostática em decorrência da atenuação da resposta dos 
barorreceptores nestes pacientes. Outras respostas inadequadas 
dos fármacos utilizados são atribuídas às modificações no 
metabolismo e na eliminação dos mesmos em decorrência 
do próprio envelhecimento. Os idosos fazem uso de vários 
medicamentos concomitantemente e, portanto, são mais 
suscetíveis às interações medicamentosas34.

A mulher coronariopata
A doença coronária é a maior causa de morbimortalidade 

em mulheres com idade superior a 50 anos nos Estados Unidos. 
Tem sido mostrada exaustivamente a relação com a vida 
moderna, maior competitividade, estresse, fumo em especial, 
mas os outros fatores de risco tradicionais, como dislipidemias, 
intolerância à glicose e hipertensão arterial estão claramente 
associados a risco cardiovascular significantemente maior após 
a menopausa. O que se verifica é que a mulher coronariopata é 
cada vez mais jovem, frequentemente em idade fértil ou logo 
após a cessação desse período de vida. As oscilações hormonais 
ao longo de sua vida podem mudar radicalmente sua saúde 
física e mental.

A angina estável é mais frequentemente a primeira 
manifestação da coronariopatia na mulher, enquanto no homem 
é o infarto agudo do miocárdio e a morte súbita. Angina atípica 
e sintomas equivalentes isquêmicos são mais frequentes na 
mulher, o que nos alerta para dar toda atenção aos sintomas nas 
mulheres coronariopatas em acompanhamento ambulatorial, 
procurando afastar a possibilidade de instabilização da 
coronariopatia crônica.

O tratamento farmacológico neste grupo de pacientes 
não se diferencia do que fazemos no homem. Durante algum 
tempo, muito se discutiu sobre a importância da reposição 
hormonal na prevenção da progressão da aterosclerose na 
mulher. Manson et al.36, em estudo publicado recentemente, 
envolvendo 27.247 mulheres pós-menopausadas, com idades 
entre 50 e 79 anos, prouseram o uso comparativo de reposição 
hormonal de estrógeno associado ou não a progesterona em 
relação ao placebo, para verificar o papel destes fármacos 
na proteção contra doença coronária, entre outros objetivos. 
Após um período de 13 anos, verificou-se que não há proteção 
contra doença aterosclerótica coronária pelo uso de estrógenos, 
associados ou não a progesterona, todavia, seu uso não 
aumentou o risco de aumento da coronariopatia36. Este estudo 
contribui para posicionar o cardiologista quanto à reposição 
hormonal na mulher. Não recomenda para prevenção de 
aterosclerose em mulheres menopausadas, mas também não 
interfere na conduta do ginecologista, quando este indica esse 
tratamento com o objetivo de obter benefícios sintomáticos 
nas mulheres.

Quanto à indicação de tratamento invasivo, é importante 
lembrar que as mulheres apresentam mais frequentemente 
complicações pós-procedimento percutâneo ou após cirurgia 
de revascularização miocárdica3.

O coronariopata renal crônico
A nefropatia crônica leva a maior risco de coronariopatia, 

acelera a progressão da aterosclerose e determina pior 
prognóstico pós-infarto agudo do miocárdio. Entre os 
pacientes em hemodiálise, o risco de morte anual é estimado 
em mais do que 20% e pelo menos metade destas mortes é em 
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decorrência de doença cardiovascular. No acompanhamento do 
coronariopata com algum grau de insuficiência renal, toda a 
atenção deve ser dada no uso de medicamentos e na utilização 
de exames com contraste que podem deteriorar ainda mais a 
função renal.

Na população do estudo COURAGE, os pacientes 
com doença renal crônica apresentaram OR 1,48 para morte, 
infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca em relação aos 
que tinham função renal normal. Os pacientes nefropatas 
tiveram os mesmos benefícios do tratamento clínico otimizado 
isoladamente ou com acréscimo da intervenção percutânea, 
para melhora dos sintomas de angina3,37.
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A despeito dos incontestáveis avanços no tratamento médico e 

em procedimentos de revascularização miocárdica (percutâneos 

e cirúrgicos), sintomas debilitantes relacionados à doença arterial 

coronária podem ocorrer devido à progressão da doença com 

envolvimento difuso arterial e oclusão de enxertos prévios ou 

reestenose pós-angioplastia, impossibilitando novos procedimentos 

de revascularização miocárdica. Característica desta condição 

(angina refratária) é o grande prejuízo dos afetados em termos de 

qualidade de vida, impedidos de realizar as atividades mais triviais do 

dia-a-dia (caminhar poucos metros no plano ou mesmo banhar-se) 

sem que a dor anginosa ocorra; alguns pacientes são despertados 

frequentemente durante a noite por angina. Assim, para estes 

pacientes, o objetivo principal do tratamento é a melhoria na 

qualidade de vida, com maior tolerância ao esforço, e menor 

necessidade de hospitalizações e procedimentos diagnósticos ou 

terapêuticos. Neste texto, elencaremos sucintamente as principais 

estratégias terapêuticas não farmacológicas em desenvolvimento 

para o tratamento de pacientes com angina refratária, incluindo 

terapia gênica, terapia celular, revascularização transmiocárdica 

a laser, contrapulsação externa, estimulação da medula espinal e 

revascularização miocárdica extracorpórea por ondas de choque.
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Despite great advances in both medical management and 

myocardial revascularization procedures (percutaneous and 

surgical), disabling symptoms due to coronary artery disease 

may occur due to progression of the disease with diffuse 

involvement of the distal arterial beds, graft failures after 

successful bypass surgery, and/or stent restenosis, preventing 

further revascularization attempts. Patients with refractory 

angina have a marked impairment in quality of life, unable 

to perform any daily activity such as slowly walking or even 

taking a bath without chest pain; many patients are awaken 

during their sleep due to chest discomfort. For these patients, 

the main objective of treatment is to improve their quality 

of life, with better exercise tolerance, and decreased number 

of hospitalizations and/or diagnostic/therapeutic procedures. 

In this paper, we briefly discuss new non-pharmacological 

therapeutic strategies being developed for patients with 

advanced CAD including gene therapy, cell therapy, 

transmyocardial laser revascularization, enhanced external 

counter-pulsation, spinal cord stimulation and extracorporeal 

shockwave myocardial revascularization.
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Há muito, as doenças cardiovasculares (DCV) 
tornaram-se a maior causa de morte em todo o mundo. 
Dados fornecidos pela Organização Mundial de Saúde1 

mostram que as DCV foram responsáveis por aproximadamente 
17 milhões de mortes em 2011 (ou 30,4% de todas as mortes 
naquele ano). No Brasil, de acordo com dados do Ministério 
da Saúde2, as DCV foram responsáveis por 28,6% de todas as 
mortes no país naquele mesmo ano. Grande parte dos óbitos por 
DCV é devido à doença arterial coronária (DAC), ou doença 
isquêmica do coração.

Uma das manifestações mais comuns associada à 
DAC estável é a angina pectoris, traduzida clinicamente 
por desconforto torácico (ou equivalente) desencadeado por 
atividade física de graus variáveis, dependendo da extensão da 
doença. Nos Estados Unidos, estima-se que atualmente cerca 
de 7,8 milhões de indivíduos convivam com o diagnóstico de 
angina pectoris3.

A despeito dos incontestáveis avanços no tratamento 
médico e em procedimentos de revascularização miocárdica 
(percutâneos e cirúrgicos), sintomas debilitantes relacionados 
à DAC podem ocorrer devido à progressão da doença com 
envolvimento difuso arterial e oclusão de enxertos prévios 
ou reestenose pós-angioplastia, impossibilitando novos 
procedimentos de revascularização miocárdica. Este cenário 
caracteriza a angina refratária4.

A incidência anual estimada de pacientes com 
diagnóstico de angina refratária situa-se entre 50 e 200 mil casos 
novos nos Estados Unidos5 e entre 30 e 100 mil na Europa6. 
Atualmente, entre 600 mil e 1,8 milhão de indivíduos têm 
diagnóstico de angina refratária nos Estados Unidos7; embora 
não tenhamos dados estatísticos nacionais sobre a prevalência 
desta condição em nosso meio, admitindo-se taxas semelhantes 
à dos norte-americanos, podemos estimar que, no Brasil, entre 
380 mil e 1,1 milhão de indivíduos convivem diariamente com 
sintomas incapacitantes devido à angina pectoris.

Característica desta condição é o grande prejuízo dos 
afetados em termos de qualidade de vida8,9, impedidos de 
realizar as atividades mais triviais do dia-a-dia (caminhar 
poucos metros no plano ou mesmo banhar-se) sem que 
a dor anginosa ocorra; alguns pacientes são despertados 
frequentemente durante a noite por angina. Atualmente, 
reconhece-se nas principais Sociedades de Cardiologia 
(American Heart Association e American College of 
Cardiology10, Canadian Cardiovascular Society11 e European 
Society of Cardiology6) a necessidade da procura por novas 
estratégias terapêuticas para esta crescente população de 
pacientes nos quais o tratamento convencional esgotou-se. 
Para estes pacientes, o objetivo principal do tratamento 
é a melhoria na qualidade de vida, com maior tolerância 
ao esforço, e menor necessidade de hospitalizações e 
procedimentos diagnósticos ou terapêuticos.

Aqui, elencaremos sucintamente as principais estratégias 
terapêuticas não farmacológicas em desenvolvimento para o 
tratamento de pacientes com angina refratária.

teraPia gênica

Terapia gênica pode ser definida como uma intervenção 
médica na qual técnicas de transferência de material genético 
são utilizadas para a modificação de células somáticas in 
vivo, permitindo a expressão in situ do gene transferido, com 
consequente efeito terapêutico12. A administração de genes 
terapêuticos requer a utilização de um veículo, denominado 
vetor, capaz de carrear o gene de interesse e guiá-lo até a 
célula-alvo, facilitando, assim, a transferência de material 
genético a células somáticas in vivo13.

O acúmulo do conhecimento sobre crescimento vascular 
e citocinas angiogênicas e o desenvolvimento paralelo de 
vetores mais eficientes permitiu testar a hipótese de que a 
transferência gênica de fatores de crescimento seria capaz de 
amenizar os danos decorrentes da isquemia miocárdica por 
estimulação ao crescimento vascular, estratégia conhecida 
como angiogênese terapêutica13.

A partir do final dos anos 1990, diversos investigadores, 
incluindo Losordo et al.14, Symes et al.15, Rosengart et al.16, entre 
outros, reportaram os resultados iniciais da transferência gênica 
do VEGF165 por injeção intramiocárdica direta em pacientes 
portadores de angina refratária. Durante o seguimento, foram 
capazes de documentar diminuição significativa dos ataques 
de angina, diminuição do número de segmentos miocárdicos 
hipoperfundidos e aumento do escore de Rentrop (número de 
colaterais) em todos os pacientes. Não foram observados efeitos 
adversos relacionados ao procedimento.

Mais recentemente, o primeiro estudo multicêntrico 
(AGENT - Angiogenic Gene Therapy Trial17) incluiu 79 
pacientes portadores de DAC sintomática para receberem uma 
de cinco doses crescentes de vetor viral codificando para FGF4 
ou placebo. Embora a análise de eficácia terapêutica valendo-se 
do teste ergométrico não tenha mostrado diferença entre os 
grupos, a análise do subgrupo com maior limitação funcional 
inicial revelou benefício da terapia gênica em aumentar a 
tolerância ao exercício. Estudos subsequentes como AGENT-3 
e -418, envolvendo mais de 500 pacientes em diversos 
países, não replicaram os resultados inicialmente obtidos 
de aumento da tolerância ao esforço após administração de 
FGF4 em pacientes com angina estável e foram precocemente 
interrompidos. Resultados semelhantes igualmente neutros 
foram obtidos no estudo VIVA Trial (Vascular Endothelial 
Growth Factor in Ischemia for Vascular Angiogenesis)19. Na 
avaliação realizada 120 dias após o tratamento, entretanto, o 
grupo que recebeu a maior dose de VEGF apresentou redução 
significativa de angina (melhora da classe funcional) e apenas 
tendência favorável de melhor desempenho ao esforço e na 
frequência dos episódios anginosos.

Em nosso meio, trabalho de Kalil et al.20 demonstrou a 
segurança e exequibilidade da administração intramiocárdica de 
plasmídeo do VEGF165 em 13 pacientes com angina refratária. 
A despeito de melhora em índices de qualidade de vida e da 
classe funcional de angina, não houve diferença na área de 
miocárdico isquêmico avaliada pela cintilografia miocárdica.
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teraPia celular

O potencial terapêutico do transplante de células-tronco 
e/ou células progenitoras tem sido explorado experimentalmente 
há mais de uma década tanto para a indução ao crescimento 
vascular (angiogênese)21 quanto para limitar a perda miocitária 
pós-isquêmica22.

Motivados pelo sucesso inicialmente obtido em modelos 
experimentais de isquemia miocárdica, os primeiros relatos 
de terapia celular aplicada a pacientes portadores de DAC 
tornaram-se conhecidos. Assmus et al.23 transplantaram, por 
infusão intracoronária, células progenitoras derivadas de 
medula óssea ou de sangue periférico em pacientes vítimas 
de infarto agudo pós-reperfusão. Durante o seguimento de 4 
meses, os pacientes tratados apresentaram aumento da fração 
de ejeção de VE, melhor motilidade regional na zona do infarto, 
diminuição do volume sistólico final e aumento da reserva de 
fluxo coronário na artéria relacionada ao IAM. Não foram 
observados eventos adversos.

O uso de células derivadas da medula óssea do adulto 
para o tratamento de doença isquêmica grave do coração 
associada à insuficiência cardíaca foi proposto por Perin et al.24 
em trabalho conduzido em 14 pacientes. Os pacientes foram 
submetidos à injeção transendocárdica guiada por mapeamento 
eletromecânico em áreas viáveis, porém, isquêmicas (miocárdio 
hibernante). Os autores mostraram que, em seguimento de 4 
meses, houve melhora da classe funcional, redução significativa 
nos defeitos perfusionais avaliados por SPECT e aumento da 
fração de ejeção de 20% para 29%.

Stamm et al.25 propuseram a utilização de injeções 
intramiocárdicas de células tronco derivadas da medula óssea 
combinada à cirurgia de revascularização miocárdica em 6 
pacientes pós-IAM. Demonstrou-se aumento na motilidade 
global (em 4 dos 6 pacientes) e da perfusão da área de infarto 
(em 5 dos 6 pacientes). Gowdak et al.26 adotaram estratégia 
semelhante para o tratamento de pacientes com DAC grave 
e difusa, refratários ao tratamento clínico e não passíveis de 
revascularização cirúrgica completa pela extensão da doença. 
Em 21 pacientes, células-tronco e progenitoras hematopoiéticas 
autólogas foram injetadas durante a cirurgia de revascularização 
naquelas áreas de miocárdio previamente identificadas como 
viáveis e isquêmicas. Não houve eventos adversos relacionados 
ao procedimento27. A análise da perfusão miocárdica nos 
seguimentos injetados e não revascularizados apontou para a 
reversão da isquemia nesses segmentos e melhora contrátil. 
Grande estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado 
por placebo está em andamento para testar o papel da terapia 
celular adjuvante à cirurgia de revascularização miocárdica 
incompleta em pacientes com angina estável28.

O estudo RENEW, atualmente em andamento, testará 
a eficácia e segurança da injeção intramiocárdica de células 
CD34+ autólogas em pacientes com angina refratária ao 
tratamento clínico otimizado e não candidatos a procedimentos 
de revascularização29. Outro estudo recentemente iniciado, o 
IMPACT-CABG30, testará a segurança e eficácia da injeção 

intramiocárdica de células CD133+ autólogas em pacientes 
submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica.

Mais recentemente, diversos estudos clínicos foram 
iniciados para testar o potencial angiogênico de células 
mesenquimais obtidas do tecido adiposo em pacientes com 
doença isquêmica crônica31, infarto agudo e insuficiência 
cardíaca32. A conclusão destes importantes ensaios 
clínicos permitirá documentar a possibilidade de uso desta 
abundante fonte celular no tratamento de pacientes com 
diversas cardiopatias.

Finalmente, um dos últimos tipos celulares explorados 
no tratamento de pacientes com cardiomiopatia isquêmica 
resultou da identificação de células-tronco residentes cardíacas 
com potencial para regeneração miocárdica33. Numerosos 
estudos pré-clínicos demonstraram a eficácia destas células no 
tratamento da disfunção ventricular esquerda pós-infarto34,35. 
No estudo SCIPIO36, célula-tronco residentes cardíacas foram 
obtidas a partir do apêndice atrial direito durante a cirurgia 
para revascularização miocárdica. Uma vez isoladas, as 
células foram expandidas e infundidas por via intracoronária 
aproximadamente 4 meses após a cirurgia. Avaliação da função 
cardíaca medida por ressonância magnética mostrou aumento 
significativo da FEVE no grupo tratado de 27,5% (basal) para 
35,1% e 41,2%, 4 e 12 meses após a infusão das células, além 
de diminuição significativa da área de infarto.

revaScularização tranSmiocárDica a laSer 
(RTML)

O uso do laser com finalidade de revascularização 
miocárdica foi proposto por Mirhoseini & Cayton em 
1981, após experimentação bem sucedida em modelo de 
isquemia miocárdica aguda, por meio da ligadura do ramo 
interventricular anterior da artéria coronária esquerda de 
cães37. O mesmo grupo publicou o primeiro relato da utilização 
clínica do laser de CO2 como técnica adjuvante à cirurgia de 
revascularização miocárdica38.

A revascularização transmiocárdica a laser (RTML) 
consiste na criação de canais intramiocárdicos (1 mm de 
diâmetro) por meio da aplicação de raios laser de CO2 de alta 
energia sobre o coração, sem a necessidade de circulação 
extracorpórea, por meio de toracotomia ântero-lateral esquerda. 
Em uma das primeiras experiências clínicas em pequena 
série de pacientes, Frazier et al.39 aplicaram a RTML em 31 
pacientes com angina refratária não candidatos a procedimentos 
de revascularização convencional. Demonstrou-se melhora 
significativa da capacidade funcional, aumento da perfusão 
endocárdica e da fração de ejeção do ventrículo esquerdo.

O procedimento é baseado na premissa de que o 
aumento da perfusão miocárdica se dará a partir do aumento 
de fluxo sanguíneo da cavidade ventricular para o miocárdico 
através dos canais criados. A patência dos canais criados 
pelo laser foi documentada, pela primeira vez, em estudo 
post-mortem em paciente falecido 3 meses após a cirurgia 
de causa não-relacionada ao procedimento40. Por outro lado, 



45Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 24 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2014

Gowdak LHW./Perspectivas no tratamento da doença arterial coronária
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(1):42-48

Dallan & Oliveira41 mostraram em estudo de autópsia realizado 
em paciente falecido 14 meses após a cirurgia, o fechamento 
dos canais intramiocárdicos por traves de fibrose intersticial, 
perpendiculares ao epicárdio, estendendo-se em direção ao 
endocárdio. Análise histológica cuidadosa revelou, todavia, 
no mesmo caso, a presença de vasos neoformados, os quais 
poderiam contribuir para os efeitos benéficos observados, a 
despeito de oclusão tardia dos canais.

A comprovação do benefício e segurança desta técnica 
foi obtida por meio de estudos clínicos randomizados com 
número adequado de pacientes. Os resultados positivos 
inicialmente obtidos em pequenas séries de pacientes foram 
replicados em estudo maior envolvendo diversos centros nos 
Estados Unidos e a inclusão de 200 pacientes com doença 
coronária avançada inoperável42. Estudo comparativo entre a 
RTML e o tratamento clínico continuado em pacientes com 
angina de difícil controle seguidos por 1 ano mostrou que, 
nesta população, o tratamento medicamentoso associou-se 
à maior incidência de angina instável e de hospitalizações, 
além de piora da classe funcional e da perfusão miocárdica43. 
Entretanto, em estudo semelhante realizado por Schofield et 
al.44 com 188 pacientes com angina refratária, a RTML não 
determinou aumento significativo e clinicamente relevante 
na tolerância ao exercício (avaliada pela ergometria) ou em 
sobrevida aos 12 meses de seguimento.

Após duas décadas de uso, a experiência acumulada em 
inúmeros estudos clínicos compilada em meta-análise recente 
envolvendo mais de 1.000 pacientes tratados sinaliza que a 
RTML oferece benefício em alívio de sintomas e melhora de 
qualidade de vida, sem impacto apreciável sobre a incidência de 
eventos45. Assim, nos Estados Unidos, a RTML recebeu grau de 
recomendação IIb, nível de evidência B46, podendo ser indicada 
para o alívio de sintomas em pacientes com angina refratária.

A associação entre a RTML e o implante intramiocárdico 
de células-tronco e células progenitoras hematopoiéticas foi re-
centemente proposto com a finalidade de explorar potencial efeito 
sinergístico angiogênico resultante da combinação de ambas as 
técnicas e acelerar a recuperação da perfusão nas áreas tratadas47,48

contraPulSação externa (cPe)
A terapia por CPE baseia-se na aplicação de manguitos 

sobre os membros inferiores que são sequencialmente inflados, 
de maneira a aumentar o retorno venoso pela compressão 
venosa periférica e, quando desinflados, diminuem o trabalho 
cardíaco e a resistência periférica49,50 (Figura 1). Esta terapia 
é oferecida em sessões diárias com 1hora de duração, 5 vezes 
na semana e por 7 semanas, totalizando 35 sessões.

Diversos mecanismos de ação têm sido postulados 
para explicar os efeitos benéficos frequentemente observados 
com esta terapia, tanto no curto quanto a longo prazo. 
Tais mecanismos envolvem melhora da função endotelial, 
desenvolvimento de circulação colateral coronária, melhora 
da função ventricular esquerda e da circulação periférica51. 
Os benefícios clínicos foram observados em mais de 80% dos 

Figura 1. Esquema ilustrativo da aplicação de manguitos sobre os 
membros inferiores durante sessão de CPE. Ocorre insuflação se-
quencial ascendente dos manguitos a intervalos de 50 ms durante a 
diástole, seguida de desinsuflação rápida durante a sístole50.

que se submeteram a esta tecnologia e incluíram redução no 
número de crises de angina e do consumo de nitrato sublingual, 
aumento da tolerância ao exercício, melhora na qualidade 
de vida, aumento objetivamente demonstrável no tempo para o 
aparecimento de isquemia (ergometria) e melhora em defeitos de 
perfusão52. Estes benefícios ocorrem precocemente após o início do 
tratamento e podem ser sustentados em muitos pacientes até 5 anos 
após53. Nos Estados Unidos, a terapia por CPE recebeu grau de 
recomendação IIb, nível de evidência B54.

eStimulação Da meDula eSPinhal (eme) ou 
neuroeStimulação

A EME ou neuroestimulação tem sido usada desde 
a década de 1960 para o tratamento da dor neurogênica e, 
desde 1976, no tratamento da dor isquêmica decorrente 
da doença arterial periférica55. A aplicação clínica da 
neuroestimulação no tratamento da angina refratária foi 
proposta no início dos anos 199027, com resultados muitos 
favoráveis sobre a qualidade de vida dos afetados, melhora 
da tolerância ao esforço e diminuição do consumo de nitrato 
de ação rápida, ainda que os mecanismos de ação desta 
técnica continuem em investigação.

Em teoria, a EME diminui a isquemia miocárdica 
por um ou vários dos seguintes mecanismos: aumento 
de fluxo sanguíneo coronariano, diminuição da demanda 
de O2, e inibição direta da nocicepção com consequente 
diminuição do consumo de O2. Não se pode descartar a 
contribuição da neuromodulação em aumentar o limiar 
de dor, possivelmente por meio da redistribuição de fluxo 
coronariano56. Sucintamente, esta técnica prevê a inserção 
de um cabo de estimulação no espaço epidural conectado 
a um gerador de pulsos implantado no tecido subcutâneo. 
O estímulo elétrico pode ser gerado de forma contínua, 
cíclica ou intermitente.

A eficácia da neuroestimulação pôde ser documentada 
em diversos estudos clínicos observacionais abertos 
ou randomizados controlados. O Registro Prospectivo 
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Italiano57 descreveu melhora de > 50% nas crises de angina 
em 73% dos indíviduos tratados e de pelo menos 1 classe 
funcional de angina em 80% dos pacientes. Poucos estudos 
randomizados controlados foram publicados: um estudo 
demonstrou aumento da capacidade de exercício e melhora 
da isquemia registrada pelo Holter de 24 horas em 13 
indivíduos com angina refratária submetidos ao procedimento 
comparativamente a um grupo mantido em tratamento 
clínico otimizado; outro estudo confirmou benefício clínico 
semelhante (redução da angina) entre a EME e a cirurgia de 
revascularização miocárdica, porém com menores taxas de 
morbimortalidade cardiovascular no grupo de estimulação 
medular58. Atualmente, nos Estados Unidos, a EME recebeu 
grau de recomendação IIb, nível de evidência C, para o alívio 
sintomático em pacientes com angina refratária.

revaScularização miocárDica extracorPórea 
Por onDaS De choque (rmeoc).

A RMEOC é terapia não invasiva em que, por meio da 
aplicação de ondas de choque de baixa energia direcionadas para 
as áreas isquêmicas do miocárdio, antecipa o crescimento de novos 
vasos sanguíneos (neoangiogênese), melhorando a perfusão tecidual 
e levando ao alívio dos sintomas. Os mecanismos implicados no 
crescimento vascular incluem a liberação de citocinasangiogênicas 
como o VEGF, a enzima NO sintase endotelial e o recrutamento de 
células progenitoras endoteliais59,60.

Alguns estudos experimentais demonstraram que a aplica-
ção das ondas de choque aumenta as áreas de perfusão do miocárdio 
isquêmico61 e melhora a função ventricular esquerda após o infarto 
agudo62.

Experiência inicial em pequena série de nove pacientes 
demonstrou a segurança e eficácia do procedimento no alívio da 
angina63, comprovada em estudo subsequente com 18 pacientes 
em que, além da melhora clínica (redução do número de crises 
de angina e do consumo de nitrato sublingual), houve também 
melhora da função ventricular esquerda64.

Esta tecnologia ainda não está disponível para uso nos Esta-
dos Unidos, sendo utilizada em alguns países da Europa e Ásia. No 
Brasil, o Instituto do Coração (HCFMUSP) iniciou protocolo clínico 
para testar a segurança e eficácia em pacientes com angina refratária.

concluSão

Resultado da combinação do aumento da expectativa 
de vida da população brasileira, da diminuição da mortalidade 
por DAC ajustada pela idade e do aumento da prevalência 
dos fatores de risco (particularmente diabetes, obesidade e 
hipertensão), é esperado crescimento da população de pacientes 
com angina crônicanos próximos anos. Mais ainda, os pacientes 
com DAC têm, atualmente, uma expectativa de vida maior 
do que há três décadas graças aos avanços no tratamento 
clínico e nos procedimentos intervencionistas. Por outro lado, 
isto permitiu o aparecimento de uma população de pacientes 
em que a doença continua sua progressão inexorável rumo a 

formas mais avançadas, com envolvimento arterial difuso, e 
distal a enxertos ou stents previamente implantados. Desta 
forma, torna-se imperioso que novas estratégias terapêuticas 
sejam desenvolvidas para que possamos oferecer aos nossos 
pacientes, não apenas maior tempo de vida, mas também vida 
com qualidade.
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Diferentes opções  de doses 
para  melhor flexibilidade 
no tratamento:

EXFORGE HCT™ valsartana + hidroclorotiazida + besilato de anlodipino
Forma Farmacêutica e apresentações: comprimidos revestidos de 160/12,5/5 mg, 160/12,5/10 mg, 160/25/5 mg, 160/25/10 mg ou 320/25/10 mg. Embalagens contendo 14 ou 28 comprimidos revestidos. Indicação: tratamento da hipertensão essencial. O medicamento 
de combinação fi xa não é indicado como terapia inicial na hipertensão. Posologia: um comprimido de Exforge HCT™ 160/12,5/5 mg ou Exforge HCT™ 160/12,5/10 mg ou Exforge HCT™ 160/25/5 mg ou Exforge HCT™ 160/25/10 mg ou Exforge HCT™ 320/25/10 mg ao dia. 
Contraindicações: hipersensibilidade a qualquer componente do Exforge HCT™ ou derivados de sulfonamida; gravidez; anúria; uso concomitante com alisquireno em pacientes com diabetes tipo 2. Advertências/Precauções: •Evitar o uso em mulheres que planejam engra-
vidar e que estão amamentando. •Risco de hipotensão em pacientes com depleção de sódio e/ou volume. •Deve-se ter cautela quando administrar Exforge HCT™ a pacientes com comprometimento renal ou lúpus eritematoso sistêmico. •Como com outros diuréticos tiazidi-
cos, a hidroclorotiazida pode causar hipocalemia, a qual pode favorecer o desenvolvimento de arritmias cardíacas induzidas por digitálicos. •Deve-se ter cautela em pacientes com hipocalemia, hiponatremia, hipercalcemia ou hiperuricemia sintomática. •Não há dados dispo-
níveis em pacientes com estenose da artéria renal unilateral ou bilateral, estenose em rim único ou após transplante renal recente. •Alteração no balanço eletrolítico sérico (monitoramento recomendado), na tolerância à glicose e nas concentrações séricas de colesterol, tri-
glicérides e ácido úrico. •Não recomendado a pacientes abaixo de 18 anos de idade. •Deve-se ter cautela em pacientes com insufi ciência hepática ou distúrbios biliares obstrutivos. •Cautela em pacientes que apresentaram agioedema com Exforge HCT™ ou com histórico 
de angioedema com outros fármacos. Descontinuar imediatamente Exforge HCT™ e não readministrá-lo. •Cautela em pacientes com insufi ciência cardíaca, insufi ciência cardíaca crônica grave ou outras condições com ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
Pode ocorrer comprometimento da função renal. •Cautela em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Agravamento da angina e infarto agudo do miocárdio podem ocorrer após o inicio ou aumento da dose de anlodipino, particularmente em pacientes com doença arterial 
coronariana obstrutiva grave.  •Assim como com todos os outros vasodilatadores, cuidado especial em pacientes que sofrem de estenose mitral ou aórtica ou cardiomiopatia hipertrófi ca obstrutiva. •Glaucoma agudo de ângulo fechado. •Cautela em pacientes com alergia ou 
asma. •Evitar uso concomitante com alisquireno em pacientes com insufi ciência renal grave (TFG < 30 mL/min). •É necessário precaução na coadministração de Exforge HCT™ com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno. Gravidez: contraindicado. 
Lactação: não recomendado. Interações: •O uso concomitante com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno pode aumentar a incidência de hipotensão, hipercalemia e alterações na função renal. É recomendada a monitoração da pressão arterial, função 
renal e eletrólitos quando houver uso concomitante com estes medicamentos. •Monitoramento é necessário quando usado concomitantemente com lítio. •Cautela quando usado concomitantemente com medicamentos que possam aumentar os níveis de potássio. Monitora-
mento das concentrações séricas de potássio é recomendado. •Monitoramento das concentrações séricas de potássio quando usado com relaxantes musculares (ex.: derivados cumarínicos). •Cautela se combinado com outros anti-hipertensivos. •Cautela com fármacos que 
causam hipocalemia (ex.: corticosteroides, ACTH, anfotericina, penicilina G, carbenoxolona, antiarrítmicos). •monitoramento do equilíbrio eletrolítico plasmático com medicamentos que causam hiponatremia (por exemplo, antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes). • 
O tratamento concomitante com AINEs, incluindo inibidores da COX-2, pode diminuir os efeitos anti-hipertensivos. Monitoramento da função renal com AINEs e inibidores da COX-2. •A dose máxima de sinvastativa é 20 mg quando coadministrada com anlodipino. •Cautela no 
uso concomitante de anlodipino com inibidores da CYP3A4 (por ex.: cetoconazol, itraconazol e ritonavir), pois pode ocorrer aumento das concentrações plasmáticas de anlodipino. •Cautela no uso concomitante de anlodipino e indutores da CYP3A4. Monitoramento dos efeitos 
clínicos é recomendado. •A coadministração com inibidores do transportador de captação (rifampicina e ciclosporina) ou transportador de efl uxo (ritonavir) pode aumentar a exposição sistêmica à valsartana. •Alteração do balanço eletrolítico com glicosídeos digitálicos. 
•Cautela com insulina e agentes antidiabéticos orais. •Cautela com resinas de troca aniônica, alopurinol, amantadina, diazóxido, medicamentos citotóxicos, agentes anticolinérgicos, vitamina D, sais de cálcio, ciclosporina, metildopa, aminas pressóricas (por ex.: noradrenalina), 
barbitúricos, narcóticos e álcool. Reações adversas: anlodipino: reações adversas comuns e incomuns: cefaleias, sonolência, tonturas, palpitações, rubor, dor abdominal, náuseas, edema, fadiga, insônia, alterações de humor incluindo ansiedade, tremor, hipoestesia, disgeu-
sia, parestesia, síncope, alteração visual, diplopia, zumbido, hipotensão, dispneia, rinite, vômitos, dispepsia, boca seca, constipação, diarreia, alopecia, hiperidrose, prurido, erupção cutânea, púrpura, descoloração da pele, fotossensibilidade, dor nas costas, espasmo muscular, 
mialgia, artralgia, distúrbios urinários, noctúria, polaciúria, ginecomastia, disfunção eréctil, astenia, dor, mal-estar, dor no peito, perda de peso, aumento de peso. Reações adversas muito raras: hiperglicemia, hipertonia, taquicardia ventricular, tosse, gastrite, hiperplasia 
gengival, icterícia, urticária. Reações adversas muito raras, mas potencialmente grave: trombocitopenia, leucocitopenia, reações alérgicas, neuropatia periférica, arritmia, bradicardia, fi brilação atrial, infarto do miocárdio, vasculite, pancreatite, hepatite, angioedema, eritema 
multiforme, síndrome de Steven-Johnson, aumento das enzimas hepáticas (principalmente consistente com colestase). valsartana: reações adversas incomuns: vertigem, tosse, dor abdominal, fadiga. Frequência desconhecida: dermatite bolhosa, erupção cutânea, prurido, 
diminuição da hemoglobina, diminuição do hematócrito, hipercalemia, elevação dos valores de função hepática incluindo aumento da bilirrubina sérica, mialgia, aumento da creatinina sérica. Frequência desconhecida, mas potencialmente grave: hipersensibilidade incluindo 
doença do soro, vasculite, angioedema, disfunção e insufi ciência renal, trombocitopenia, neutropenia. Reações também observadas durante os estudos clínicos, independentemente da sua associação causal com o medicamento em estudo: artralgia, astenia, dor nas costas, 
diarreia, tontura, dor de cabeça, insônia, diminuição da libido, náuseas, edema, faringite, rinite, sinusite, infecção do trato respiratório superior, infecções virais. hidroclorotiazida: reações adversas muito comuns e comuns: hipocalemia e aumento de lipídios no sangue, hi-
pomagnesemia, hiperuricemia, hiponatremia, urticária e outras formas de erupção cutânea, diminuição do apetite, náuseas leves e vômitos, hipotensão ortostática, impotência. Reações 
adversas raras e muito raras, mas potencialmente graves: icterícia ou colestase, desconforto abdominal, reações de fotossensibilidade, hiperglicemia, glicosúria e agravamento do estado 
metabólico do diabetes, distúrbios do sono, depressão, defi ciência visual, pirexia, arritmias cardíacas, discrasias sanguíneas, vasculites, lúpus eritematoso, necrólise epidérmica tóxica, erite-
ma multiforme, pancreatite, pneumonite, edema pulmonar, erupção cutânea com ou sem difi culdades em respirar (reações de hipersensibilidade), alcalose hipoclorêmica, hipercalcemia, 
vômitos ou diarreia graves ou persistentes, trombocitopenia com ou sem púrpura, agrunolocitose, leucopenia, pancitopenia, depressão da medula óssea, anemia hemolítica ou aplástica, in-
sufi ciência renal ou alterações renais, glaucoma de ângulo fechado agudo. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. MS – 1.0068.1053. Informações completas para prescrição 
disponíveis à classe médica mediante solicitação. BSS 31.10.13

1. 1. Gradman AH, Basile JN, Carter BL, Bakris GL; American Society of Hypertension Writing Group. Combination therapy in  hypertension. JASH. 2010;4:42–50.

As imagens dos comprimidos são meramente ilustrativas e não refl etem a imagem real dos medicamentos.

Destinado a profi ssionais habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos. Material destinado 
exclusivamente à classe médica. Material produzido em fevereiro/2014.
2014 - © - Direitos Reservados – Novartis Biociências S/A – Proibida a reprodução total ou parcial 
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Contraindicações: hipersensibilidade a qualquer componente do Exforge HCT™ ou derivados de sulfonamida; gravidez; 
anúria; uso concomitante com alisquireno em pacientes com diabetes tipo 2. Interação medicamentosa: O uso concomitante 
com outros agentes inibidores do SRA como IECAs ou alisquireno podem aumentar a incidência de hipotensão, hipercalemia 
e alterações na função renal. É recomendada a monitorização da pressão arterial, função renal e eletrólitos quando houver 
uso concomitante com estes medicamentos.
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AS NOVAS DIRETRIZES1

DEMANDAM

NOVAS ATITUDES
NO CONTROLE LIPÍDICO2,3

rosuvastatina cálcica
A  mais potente estatina disponível 4

57% 
de redução
de LDL-C

16 semanas 5

CUSTO ACESSÍVEL.
MAIOR ACESSO À ROSUVASTATINA.7

     18%

 R$ 38,01Trezor 10 mg com 30 cpr.

Preço máximo ao consumidor (PMC): 7 ICMS

 R$ 66,35Trezor 20 mg com 30 cpr.

Alumínio x Alumínio
100% de proteção contra 
umidade e luz 8,

BLÍSTER
DESTACÁVEL

10 mg e 20 mg com 30 comprimidos 8

Material técnico-científico de distribuição exclusiva a profissionais de saúde
habilitados à prescrição e/ou dispensação de medicamentos.

Abril/2014

Mais efetiva  na redução de LDL-C 
e na obtenção de metas 
lipídicas que a atorvastatina6

Referência Bibliográfica: 1. XAVIER, H.T. et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 
101, n. 4, supl. 1, p. 1-22, 2013. 2. VALONGO , A. Dislipidemias: Conhecimentos e Atitudes dos Profissionais de Saúde do ACeS Santo Tirso/ Trofa . 2012. 33. Tese - Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do Porto, Porto, 2012. 3. DANS, A.M. et al. Assessing equity in clinical practice guidelines. J Clin Epidemiol, v. 60, n. 6, p. 540-546, 2007. 4. 
AGGARWAL, R.K.; SHOWKATHALI. R. Rosuvastatin calcium in acute coronary syndromes. Expert Opin Pharmacother, v. 14, n. 9, p. 1215-1227, 2013. 5. STALENHOEF  AFH et all: A comparative 
study with rosuvastatin  in subjects  with  Metabolic Syndrome : results of the COMETS Study. European Heart Journal 26:2664-2672: 2005. 6. COWAN, J.; MCKAY, G.;  FISHER, M. Rosuvastatin. 
Pract Diab Int April, v. 25,  n. 3, p. 119-120, 2008. 7. Kairos Web Brasil. Disponível em: <http://brasil.kairosweb.com/index.html>. Acesso em: Abril/2014. 8. Bula do produto TREZOR: 
comprimidos revestidos. Responsável técnico: Dr. Wilson R. Farias. Guarulhos, SP. Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.. 9.RODRIGUES, L.N.C.; FERRAZ, H.G. Embalagem farmacêutica tipo 
blister: Escolha de um filme adequado para fármacos sensíveis à umidade. Revista Analytica, n.28, p.80-86, 2007.

Contraindicações: Hipersensibilidade a rosuvastatina ou aos outros componentes da 
fórmula. Pacientes com doença hepática ativa ou renal. Gravidez e a lactação e às mulheres 
com potencial de engravidar, que não estão usando métodos contraceptivos apropriados. 
Interações medicamentosas: Podem ocorrer interações significativas com os seguintes 
medicamentos: varfarina, ciclosporina, genfibrozila, inibidores da protease e antiácidos.

Trezor (rosuvastatina cálcica 10mg e 20mg) comprimido revestido. USO ORAL. USO ADULTO. Indicações: Em pacientes com hipercolesterolemia para redução do LDL- colesterol, colesterol total e 
triglicérides elevados; aumentar o HDL-colesterol em pacientes com hipercolesterolemia primária (familiar heterozigótica e não familiar) e dislipidemia combinada (mista) (Fredrickson tipos IIa e IIb). TREZOR também 
diminui ApoB, não-HDL-C, VLDL-C, VLDL-TG, e as razões LDL-C/HDL-C, C-total/HDL-C, não-HDL-C/HDL-C, ApoB/ApoA-I e aumenta ApoA-I nestas populações; tratamento isolado de hipertrigliceridemia (Fredrickson 
tipo IV hiperlipidemia); redução do colesterol total e LDL-C em pacientes com hipercolesterolemia familiar homozigótica, tanto isoladamente quanto, como um adjuvante à dieta e a outros tratamentos de redução de 
lipídios (por ex.: aférese de LDL) se tais tratamentos não forem suficientes; retardar ou reduzir a progressão da aterosclerose. Contraindicações: Hipersensibilidade a rosuvastatina ou aos outros componentes 
da fórmula. Pacientes com doença hepática ativa ou renal. Gravidez e a lactação e às mulheres com potencial de engravidar, que não estão usando métodos contraceptivos apropriados. Cuidados e 
advertências: TREZOR deve ser usado com cautela em pacientes que consomem quantidades excessivas de álcool e/ou que tenham uma história de doença hepática. Foram relatados efeitos 
músculo-esqueléticos, como mialgia não complicada, miopatia e, raramente, rabdomiólise em pacientes tratados com rosuvastatina. A frequência de rabdomiólise no uso pós-comercialização é maior com as doses 
mais altas administradas. O uso de TREZOR deve ser temporariamente interrompido em qualquer paciente com uma condição aguda grave sugestiva de miopatia ou que predispõe ao desenvolvimento de insuficiência 
renal secundária à rabdomiólise. Interações medicamentosas: Podem ocorrer interações significativas com os seguintes medicamentos: varfarina, ciclosporina, genfibrozila, inibidores da protease 
e antiácidos. Reações adversas: Comum (≥1/100, < 1/10): cefaléia, mialgia, astenia, constipação, vertigem, náusea e dor abdominal. Incomum (≥1/1000, <1/100): prurido, exantema e urticária. 
Raro (≥1/10.000, <1/1000): miopatia (incluindo miosite), reações de hipersensibilidade (incluindo angioedema), rabdomiólise e pancreatite. Posologia: A faixa de dose recomendada é de 10 mg a 
40 mg, administrados por via oral em dose única diária. A dose máxima diária é de 40 mg. TREZOR pode ser administrada a qualquer hora do dia, com ou sem alimento. Hipercolesterolemia primária  a dose inicial 
habitual é de 10 mg uma vez ao dia. Para pacientes com hipercolesterolemia grave (incluindo hipercolesterolemia familiar heterozigótica), pode-se considerar uma dose inicial de 20 mg. Hipercolesterolemia familiar 
homozigótica: recomenda-se uma dose inicial de 20 mg uma vez ao dia. Crianças: não é indicado o uso em crianças. Para pacientes com insuficiência renal grave, a dose de TREZOR não deve exceder 10 mg uma 
vez ao dia. Pacientes com insuficiência hepática: o uso de doses superiores a 10 mg deve ser cuidadosamente considerado. Raça: o aumento da exposição sistêmica deve ser levado em consideração no tratamento 
de pacientes asiáticos cuja hipercolesterolemia não é adequadamente controlada com doses até 20 mg ao dia. Interações que requerem ajustes de dose ciclosporina: para a faixa de dose de 10 a 40 mg de 
rosuvastatina, esta associação não é recomendada. A combinação do uso de rosuvastatina com genfibrozila deve ser evitada. “SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.” VENDA 
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - MS - 1.0573.0414 - SAP 4349200 MB 01 B. Para informações completas, consultar a bula na íntegra através da Central de Atendimento ao Cliente.
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CARDIOLOGIA, ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTE

Finalmente, em 2013, publicamos nossa I Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, uma ferramenta 
excelente que nos auxilia na abordagem de atletas, sedentários e cardiopatas que compõem o universo dos 
praticantes de exercício físico.

Esta edição da Revista da SOCESP prioriza temas mais específicos e de grande importância, com 
a finalidade de dar ao praticante de exercícios físicos toda a segurança possível para evitar o evento mais 
grave, que é a morte súbita cardiovascular durante o esforço.

Iniciamos com a análise crítica da avaliação pré-participação esportiva, com base na Diretriz, que 
deve ser a nossa cartilha de uso diário quando alguém nos procura solicitando orientações para iniciar um 
programa de atividade física.

Sabendo que o exercício físico é a intervenção mais custo-efetiva e que o que mata é o sedentarismo, 
não o exercício, vamos discorrer também sobre como se deve orientar o portador de doença coronária a 
realizar exercícios não supervisionados com segurança.

Muito prevalentes atualmente, os exercícios de alta intensidade, assim como o uso de suplementos, 
têm algum benefício? E quais são os riscos cardiovasculares?

O coração da mulher atleta, ainda pouco estudado, principalmente porque elas não são contempladas 
nos grandes estudos, também está abordado de forma atual e extremamente útil.

O tópico de exames funcionais e de imagem no atleta nos atualiza sobre quando e quais exames 
devemos pedir, assim como o que devemos esperar de informações destes exames.

O médico de hoje, pouco afeito aos aspectos éticos e legais dos exames complementares, tem neste 
capítulo uma orientação para saber como lidar com esta área cada vez mais ligada a toda e qualquer intervenção 
que se realize em pacientes ou indivíduos saudáveis.

Carlos Alberto Cyrillo Sellera,
Chefe do Serviço de Cardiologia da Santa Casa de Santos.

Chefe da Disciplina de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Metropolitana de Santos.
Mestrado pela UNIFESP.

Especialista em Cardiologia pela SBC/AMB.
Diretor do DERC/SBC 2014-2015.
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Daher DJ et al./Avaliação pré-participação esportiva: análise crítica à luz das diretrizes
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(1):52-55

O objetivo principal da avaliação pré-participação em 

atividades esportivas (APP) é o de identificar doenças 

cardiovasculares que sejam incompatíveis com a prática 

de esportes competitivos, tanto por profissionais como 

amadores, minimizando, assim, a progressão de anormalidades 

cardiovasculares e a ocorrência de morte súbita relacionada ao 

exercício. A maioria das sociedades de Cardiologia e Medicina 

do Esporte são concordantes em recomendar a APP para todos 

os atletas profissionais, apesar das divergências sobre o tema 

persistirem entre os maiores grupos de especialistas no assunto. 

Esse artigo se propõe avaliar a viabilidade da realização da APP 

no contexto brasileiro, embasada nas evidências científicas 

disponíveis atualmente e considerando a logística necessária 

para sua implementação.

danIel JogaIB daher1,2, Carlos alBerto CyrIllo sellera3

avaliação Pré-ParticiPação eSPortiva: análiSe crítica à luz DaS 
DiretrizeS

1 Seção de Cardiologia do Esporte e Exercício - IDPC - São Paulo.
2 Setor Sport Check Up - Hospital do Coração (HCor) - São Paulo.

3 Santa Casa da Misericórdia de Santos.
Endereço para correspondência:

Carlos Alberto Cyrillo Sellera. Santa Casa da Misericórdia de Santos. Av. Claudio Luiz da Costa, s/nº . Jabaquara. Santos - SP. 
Brasil. CEP: 11075-101.

Telefone: (013) 3202-0600.
E-mail: cyrillosellera@uol.com.br

The main objective of the sports pre-participation evaluation 

(PPE) is to identify cardiovascular diseases that are inconsistent 

with the practice of competitive sports, both professionally 

and non-professionally, aiming at preventing the progress 

of cardiovascular diseases (CVDs) and sudden death (SD). 

Most cardiology and sports medicine societies agree in 

recommending the PPE for all professional athletes, although 

there are disagreements among the biggest groups of experts 

in this matter. The purpose of this article is to evaluate the 

feasibility of the PPE in the Brazilian context, establishing a 

connection with the current scientific evidence that supports 

this practice.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(1):52-55
RSCESP (72594)-2103

BeFore aSSeSSment SPortS ParticiPation: critical analySiS 
in the light oF the guiDelineS

Descriptors: athletes, cardiovascular abnormalities, death, 
exercise, health evaluation, physical fitness, sudden.

Descritores: anormalidades cardiovasculares, aptidão física, 
atletas, avaliação em saúde, exercício, morte súbita.



53Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 24 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2014

Daher DJ et al./Avaliação pré-participação esportiva: análise crítica à luz das diretrizes
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(1):55-55

A avaliação clínica pré-participação (APP) para 
atividades esportivas é definida como uma avaliação 
médica sistemática, uniformizada, capaz de abranger a 

ampla população de esportistas e atletas antes de sua liberação 
para treinamento físico e competições. Tem como objetivo 
principal identificar doenças cardiovasculares que sejam 
incompatíveis com a realização de esportes competitivos, 
profissionais ou não, visando rendimento1-18.

Consensualmente, deve ser realizada antes do início da 
atividade física e periodicamente com a manutenção da mesma, 
visando, em última análise, a prevenção do desenvolvimento 
de doenças do aparelho cardiovascular (DCV) e da morte 
súbita (MS) por meio da proibição temporária ou definitiva da 
realização de atividades físicas ou do tratamento de condições 
que possam ser potencialmente fatais e desencadeadas pelo 
exercício físico1-4,11,12.

Tanto a American Heart Association como a Sociedade 
Europeia de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia 
e a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, entre outras1-4, 
são concordantes em recomendar a APP para todos os atletas 
profissionais. No entanto, quando se refere aos esportistas, 
existem divergências entre os maiores grupos de especialistas 
no assunto, fomentando discussões que se arrastam por quase 
uma década. Nosso objetivo neste artigo será avaliar, no contexto 
brasileiro, a exequibilidade da APP, quais as dificuldades 
de implementação, além de fazer uma relação com as atuais 
evidências científicas disponíveis que suportam essa prática.

execução Da aPP
A realização da APP reveste-se de importância médica 

na medida em que, entendendo o exercício como ferramenta 
fundamental e cientificamente consolidada na prevenção e 
tratamento das DCV, sua prática não deve servir de “gatilho” 
para eventos CV, fatais ou não, transformando esse excelente 
método de prevenção em algo temeroso.

As DCV são a maior causa de eventos graves e MS 
durante a prática de exercícios, com incidência variando entre 
70% e 90%, na dependência da série estudada2-8,15. Esses dados 
são relevantes na tomada de decisão quanto à realização de 
APP na população geral.

Didaticamente e também devido às diferenças relacio-
nadas à fisiologia, epidemiologia e aspectos clínicos, podemos 
dividir os indivíduos a serem avaliados em quatro grupos: um 
formado por esportistas, outro por atletas profissionais, um 
terceiro contemplando crianças e adolescentes e ainda um 
último englobando paratletas ou atletas portadores de necessi-
dades especiais1,17-19. Uma zona de interseção entre eles sempre 
existirá, quando considerados vários aspectos do exercício, 
como intensidade, frequência, volume de treinamento, etc. 
O bom senso da prática médica e a experiência individual do 
médico avaliador serão fundamentais na escolha do caminho 
a trilhar para a realização da APP nesses casos.

Porém, algumas questões em relação à prática da APP 
permanecem sem respostas definitivas até o momento:

• Para quem está indicada?
• Quando?
• Com que frequência?
• Qual protocolo?
• Qual médico vai fazer a APP?
• Quem vai pagar a APP?
• Qual a infraestrutura necessária (pessoal, equipa-

mento, local)?
• Para quem encaminhar os atletas com suspeita 

diagnóstica?
• Existem especialistas suficientes?
Muitas dessas questões estão sendo respondidas, ou 

pelo menos discutidas, nas sociedades de cardiologia, medicina 
do esporte e seus grupos de estudo10,12,15. Mas em nosso 
entendimento a maioria delas dependem da implementação 
de políticas públicas, que devem ser muito mais abrangentes, 
relacionadas à difusão da ideia de exercícios como parte efetiva 
de ações de saúde preventiva, atualmente com evidências 
consolidadas na comunidade científica como altamente eficaz 
na prevenção das DCV, entre outras.

cuStoS

Os custos na realização da APP são provavelmente 
um dos maiores entraves na sua implementação. Devido 
à baixa prevalência de condições capazes de desencadear 
morte súbita durante atividades esportivas e a grande 
população de praticantes existentes no país, muito tem se 
debatido sobre qual seria o modelo de avaliação com melhor 
custo-benefício.

Existem duas grandes correntes mundiais que 
divergem nesse aspecto. Enquanto sociedades como a 
American Heart Association defendem a simples aplicação 
de um questionário e exame físico, acreditando que o 
custo financeiro e psicológico atrelado a resultados falsos 
positivos na realização de exames complementares não 
justificariam os benefícios que poderiam ser encontrados, 
outras, como a Sociedade Europeia de Cardiologia, 
advogam a realização de uma consulta com história médica, 
um exame físico detalhado e um ECG de repouso como a 
estratégia de triagem adequada, sendo o médico do esporte 
com treinamento adequado o profissional responsável pela 
avaliação3,7.

Apesar de não dispormos de trabalhos randomizados 
comparando os dois modelos, a experiência de grupos no 
Brasil, tanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia (no seu 
Grupo de Estudos em Cardiologia do Esporte - GECESP/
DERC/SBC) quanto a Sociedade Brasileira de Medicina do 
Esporte, defende que a APP deva ser associada a métodos 
complementares para atletas profissionais e esportistas, 
como descrito em sua recém-publicada diretriz1,12.
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Estudos comparativos entre as duas estratégias no que 
se refere aos custos têm sido realizados, com algumas ideias de 
valores sendo questionados. Na Figura 1, podemos verificar o 
resultado de um desses estudos, com resultados contrastantes 
quando se faz uma comparação não apenas de custo isolado 
(valores em dólares americanos), mas de custo-efetividade de 
cada estratégia adotada.

Outro aspecto polêmico refere-se à APP em crianças, em 
que, até o momento, não existe consenso sobre protocolos a serem 
seguidos7,9,10,17. Aqui, as ações devem ser ainda mais rigorosamente 
bem delineadas, já que, além do aspecto financeiro e logístico, 
ocorre na infância a educação para a prática de atividades físicas e 
o combate ao sedentarismo. Portanto, qualquer atitude que venha 
a dificultar o acesso das crianças à prática de exercícios, pode ser 
danoso no futuro, levando ao aumento da inatividade física e suas 
consequências. Entretanto, não podemos deixar de reconhecer que 
crianças e adolescentes estão entre os grupos mais vulneráveis, 
considerando-se que até os 35 anos as doenças cardíacas congênitas 
são as mais prevalentes quando relacionamos a MS e exercícios6-9.

eFetiviDaDe Da aPP
Existem poucos dados na literatura referendando a APP 

como forma inequívoca de prevenção de eventos CV e MS durante 
a prática de exercícios e esportes3,4,13. Muitos pequenos estudos têm 
sido publicados, mas devido a dificuldades de amostra poucos têm 
peso estatístico significante. O estudo mais relevante, mais citado e 
também mais combatido por alguns, é aquele publicado por Corrado 
et al.5,6, em que é mostrada a experiência italiana com a adoção da 
APP em jovens atletas, tendo como resultado a expressiva queda 
no número de MS relacionadas ao esporte naquele país a partir da 
década de 80, como podemos ver na figura abaixo, numa compara-
ção com os dados dos EUA (Figura 2). No entanto, diversos espe-
cialistas em todo o mundo ainda debatem a real efetividade desses 
dados, sendo essa discussão bastante polarizada nos dias atuais, em 
especial entre as escolas italiana e americana. A discussão ganhou 
repercussão recentemente quando colocada como questão em um 
fórum com a participação de Maron et al.20, onde as opiniões de 
diversos especialistas de todo mundo foram confrontadas.

Figura 2. Notar a queda no eventos após início da APP na Itália em 
comparação com os dados dos EUA.

concluSõeS

Cientes de que o assunto é polêmico, porém analisando 
de forma abrangente, podemos concluir que, levando em 
consideração as evidências hoje disponíveis e a experiência 
dos grupos que trabalham na área da cardiologia/medicina 
esportiva, inclusive os do Brasil, estamos caminhando para um 
senso comum em relação à realização da APP. Considerados 
os casos excepcionais e dificuldades logísticas e estruturais de 
cada região, a APP segue como norma de boa conduta médica, 
objetivando a prática saudável do exercício. A consolidação 
dessa prática no Brasil teve como seu ponto mais alto a recente 
publicação da primeira diretriz sobre o tema, no início de 2013, 
sendo esse documento um guia essencial de consulta para 
aqueles interessados no assunto ou para auxílio nas decisões 
médicas do dia-a-dia.

reFerênciaS

 1. Ghorayeb N, Vivacqua R, Costa RV, Daher DJ, Oliveira Filho JA, Oliveira 
MA, et al. Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do 
Esporte. Arq Bras Cardiol. 2013;100(1 Supl. 2):1-41. DOI: http://dx.doi.
org/10.5935/abc.2013s002

 2. Corrado D, Pelliccia A, Bjornstad HH, Vanhees L, Biffi A, Borjesson 
M, et al.; Study Group of Sport Cardiology of the Working Group 
of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working 
Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society 
of Cardiology. Cardiovascular pre-participation screening of young 
competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a 
common European protocol. Consensus Statement of the Study Group 
of Sport Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation 
and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and 
Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology. Eur Heart 
J. 2005;26(5):516-24.

 3. Maron BJ, Araújo CG, Thompson PD, Fletcher GF, de Luna AB, 
Fleg JL, et al; World Heart Federation; International Federation of 
Sports Medicine; American Heart Association Committee on Exercise, 
Cardiac Rehabilitation, and Prevention. Recommendations for pre-
participation screening and the assessment of cardiovascular disease 
in masters athletes: an advisory for healthcare professionals from 
the working groups of the World Heart Federation, the International 
Federation of Sports Medicine, and the American Heart Association 
Committee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention. 
Circulation. 2001;103(2):327-34. DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.
CIR.103.2.327

Figura 1. Resultado de custo-efetividade na comparação entre duas 
estratégias de APP (História Clínica + Exame Físico x História Clínica + 
Exame Físico + ECG).



55Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 24 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2014

Daher DJ et al./Avaliação pré-participação esportiva: análise crítica à luz das diretrizes
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(1):55-55

 4. Oliveira MA, Leitao MB, Nóbrega AC, Hernandez AJ, Baptista C, Araujo CG, 
et al. Diretriz da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte: morte súbita 
no exercício e no esporte. Rev Bras Med Esporte. 2005;11(Sup 1):S1-8.

5. Corrado D, Basso C, Pavei A, Michieli P, Schiavon M, Thiene G. Trends in 
sudden cardiovascular death in young competitive athletes after implemen-
tation of a preparticipation screening program. JAMA. 2006;296(13):1593-
601. DOI: http://dx.doi.org/10.1001/jama.296.13.1593

6. Corrado D, Basso C, Schiavon M, Thiene G. Screening for hypertrophic 
cardiomyopathy in young athletes. N Engl J Med. 1998;339(6):364-9. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199808063390602

7. Marcus FI. Electrocardiographic features of inherited diseases that pre-
dispose to the development of cardiac arrhythmias, long QT syndrome, 
arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia, and Brugada 
syndrome. J Electrocardiol. 2000;33 Suppl:1-10. PMID: 11265707 DOI: 
http://dx.doi.org/10.1054/jelc.2000.20360

8. Maron BJ, Gardin JM, Flack JM, Gidding SS, Kurosaki TT, Bild DE. 
Prevalence of hypertrophic cardiomyopathy in a general population of 
young adults. Echocardiographic analysis of 4111 subjects in the CARDIA 
Study. Coronary Artery Risk Development in (Young) Adults. Circulation. 
1995;92(4):785-9. DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.92.4.785

9. Corrado D, Basso C, Schiavon M, Pelliccia A, Thiene G. Pre-participation 
screening of young competitive athletes for prevention of sudden cardiac 
death. J Am Coll Cardiol. 2008;52(24):1981-9. PMID: 19055989 DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2008.06.053

10. American College of Sports Medicine. ACSM’s guidelines for exercise 
testing and prescription. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins; 2000.

11. Lazzoli JK, Oliveira MA, Leitão MB, Nóbrega AC, Nahas RM, Rezende 
L, et al. I Consenso de Petrópolis: posicionamento oficial da Sociedade 
Brasileira de Medicina do Esporte sobre esporte competitivo em indivíduos 
acima de 35 anos. Rev Bras Med Esporte. 2001;7(3):83-92. DOI: http://
dx.doi.org/10.1590/S1517-86922001000300004

12. Lazzoli JK, Leitao MB. Avaliação pré-participação. In: Sociedade Bra-
sileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Manual de medicina do 
esporte: do problema ao diagnóstico. São Paulo: Atheneu; 2009.

13. Maron BJ, Zipes DP. Introduction: eligibility recommendations for com-
petitive athletes with cardiovascular abnormalities-general considerations. 
J Am Coll Cardiol. 2005;45(8):1318-21. PMID: 15837280 DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2005.02.006

14. Pelliccia A, Fagard R, Bjornstad HH, Anastassakis A, Arbustini E, 
Assanelli D, et al; Study Group of Sports Cardiology of the Working 
Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology; Working 
Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society 
of Cardiology. Recommendations for competitive sports participation 
in athletes with cardiovascular disease: a consensus document from the 
Study Group of Sports Cardiology of the Working Group of Cardiac 
Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of 
Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of 
Cardiology. Eur Heart J. 2005;26(14):1422-45. DOI: http://dx.doi.
org/10.1093/eurheartj/ehi325

15. Bille K, Figueiras D, Schamasch P, Kappenberger L, Brenner JI, Meijboom 
FJ, et al. Sudden cardiac death in athletes: the Lausanne Recommendations. 
Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006;13(6):859-75. DOI: http://dx.doi.
org/10.1097/01.hjr.0000238397.50341.4a

16. Thompson PD. Preparticipation screening of competitive athletes: 
seeking simple solutions to a complex problem. Circulation. 
2009;119(8):1072-4. PMID: 19221215 DOI: http://dx.doi.org/10.1161/
CIRCULATIONAHA.108.843862

17. Baptista CA, Foronda A, Baptista Lde P. Esporte competitivo na criança 
e no adolescente: exame pré-participação: eletrocardiograma obrigatório? 
Arq Bras Cardiol. 2009;93(2):188-95. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/
S0066-782X2009000800019

18. Ghorayeb N, Dioguardi GS, Daher DJ, Jardim CA, Baptista CA, Batlouni 
M. Avaliação cardiológica pré-participação do atleta. Rev Soc Cardiol 
Estado de São Paulo. 2005;15(2):97-104.

19. Oliveira Filho JA, Luna Filho B, Covre SH, Lira Filho E, Regazzini M, 
Greco J, et al. Signal averaged electrocardiogram in top deficient athletes. 
Arq Bras Cardiol. 1999;72(6):690-2.

20. Maron BJ, Haas TS, Doerer JJ, Thompson PD, Hodges JS. Comparison 
of U.S. and Italian experience with sudden cardiac deaths in young 
competitive athletes and implications for preparticipation screening 
strategies. Am J Cardiol. 2009;104(2):276-80. DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/j.amjcard.2009.03.037



56 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 24 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2014

LDNJ Matos et al./Critérios objetivos para atividade física esportiva não supervisionada na doença arterial coronária
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(1):56-60

Se por um lado o papel do treinamento físico na doença 

arterial coronariana é indiscutível, por outro se sabe que o 

exercício físico associa-se a um risco aumentado de rotura de 

placa e eventos cardiovasculares, principalmente em homens 

sedentários com múltiplos fatores de risco. Tal paradoxo gera 

a necessidade de uma adequada estratificação de risco para a 

liberação de atividades físicas para esta população, tanto a que 

se enquadra em prevenção primária, com moderado a alto risco 

cardiovascular, como para aquela de prevenção secundária. O 

grande desafio na abordagem desse tema, sem dúvida, torna-se a 

liberação à prática esportiva, mesmo que amadora e recreativa, 

aos indivíduos com doença arterial coronariana conhecida. Na 

abordagem desse tema, quatro questões são, na grande maioria 

das vezes, suficientes para a tomada de decisão quanto ao tempo 

de atividade física supervisionada a ser realizada e a liberação 

da intensidade e volume do exercício a ser realizado, sendo 

elas: a extensão da doença, a presença de isquemia residual, 

de disfunção ventricular e de instabilidade elétrica. A partir 

dessas avaliações, podem-se classificar dois tipos de risco: 

discretamente aumentado e substancialmente aumentado para 

liberação de atividades competitivas. É importante ressaltar 

que as recomendações para atletas competitivos são baseadas 

em parte por observações obtidas de não atletas com doença 

coronariana, uma vez que os dados em atletas são escassos. 

Dentro desse contexto, a individualização da liberação torna-se 

de suma importância.
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The role of exercise training in coronary artery disease is 

benefic, on the other hand it is known that physical exercise 

is associated with an increased risk of plaque rupture and 

cardiovascular events especially in sedentary men with 

multiple risk factors. This paradox raises the need for proper 

risk stratification in order to allow physical activity for this 

population which fits in primary prevention, with moderate to 

high cardiovascular risk, as well as for secondary prevention. 

The major challenge in addressing this issue undoubtedly 

becomes the release to sports (even amateur or recreational) 

for these individuals with known coronary artery disease. In 

addressing this issue there are four questions which can be 

considered sufficient for decision making regarding the time of 

supervised physical activity to be performed and the release of 

the intensity and volume of exercise to be carried out, i.e.: the 

extent of disease, the presence of residual ischemia, ventricular 

dysfunction and electrical instability. From these assessments 

we can classify two types of risk: slightly increased and 

substantially increased for the release of competitive activities. 

Importantly, for athletes who participate in competitions the 

recommendations are based in part on observations obtained 

from non-athletes with coronary artery disease, since data 

about these athletes are scarce. Within this context the 

individualization for the release becomes paramount.
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O papel do treinamento físico na doença arterial 
coronariana é indiscutível, propiciando benefícios que 
vão desde a melhora da função endotelial, redução 

na progressão da doença e possível atuação na regressão da 
placa aterosclerótica até o estímulo à liberação de células 
progenitoras endoteliais e redução de apoptose1-4. Diante de 
tantos efeitos benéficos, torna-se difícil não se afirmar que pode 
ser considerada má prática não indicar o treinamento físico 
para pacientes com doença aterosclerótica. Em contrapartida, 
também se sabe que o exercício físico associa-se a um risco 
aumentado de rotura de placa e eventos cardiovasculares5-9, 
com a maioria dos eventos ocorrendo dentro da primeira hora 
do início do esforço8, principalmente em homens sedentários 
com múltiplos fatores de risco. Tal paradoxo gera a necessidade 
de uma adequada estratificação de risco para a liberação de 
atividades físicas para essa população, tanto a que se enquadra 
no âmbito da prevenção primária, mas com moderado a alto 
risco cardiovascular, como para aquela que necessita da 
prevenção secundária.

Dentro desse tema, o grande desafio, sem dúvida, é a 
liberação à prática esportiva, mesmo que amadora e recreativa, 
dos indivíduos com doença arterial coronariana conhecida. 
Esse grupo está em crescimento, pelo menos no que se refere a 
provas de rua como a corrida. Dados norte-americanos estimam 
que 120.000 pessoas participaram de maratonas em 1980 contra 
mais de 430.000 em 2005, com aumento na idade média dos 
participantes de 34 para 40 anos nesse período10. No Brasil, 
essas evidências não são muito diferentes, com o número de 
inscritos em provas organizadas apenas pela CORPORE, tendo 
aumentado de 4.300 em 1994 para 108.800 indivíduos em 2012. 
A evolução das técnicas de imagem, em destaque a tomografia 
computadorizada para avaliação de calcificação coronariana, 
aumentarão muito o número de indivíduos apresentando doença 
aterosclerótica, já que a presença de qualquer calcificação 
coronariana significa a presença de aterosclerose.

Nesse artigo, serão revistos os benefícios do exercício 
físico de moderada versus alta intensidade na doença arterial 
coronariana e pontos fundamentais na estratificação de risco 
para liberação da atividade física esportiva nessa população.

exercícioS FíSicoS moDeraDoS versus De alta 
intenSiDaDe

Os exercícios físicos aeróbicos de moderada intensidade 
são reconhecidamente benéficos para a população com doença 
arterial coronariana11-13, com baixo risco de complicações, 
sendo, portanto, bem aceitos pela comunidade médica. 
Entretanto, apesar do treinamento físico de alta intensidade 
nessa população ainda ser visto com ressalvas pelo maior 
risco de eventos agudos durante a sua execução, diversos 
trabalhos mais recentes têm demonstrado seu efeito e, 
inclusive, vantagens para esses indivíduos, sem um grande 
aumento de risco14,15.

Estudos comparativos entre exercícios de moderada e 
alta intensidade para avaliação da cardioproteção demonstram 
a superioridade do exercício de alta intensidade, como 
demonstrado em recente meta-análise16, parecendo haver 
um contínuo de maior cardioproteção do exercício de baixa 
para alta intensidade, o que pode também ser sugerido pela 
correlação existente entre a capacidade funcional e a incidência 
de doença coronariana e mortalidade cardiovascular12,17-19.

Em indivíduos revascularizados, Moholdt et al.20 
demonstraram que ambos os treinamentos, de moderada (70% 
da FC máxima) e alta intensidade (90% da FC máxima), são 
capazes de aumentar o VO2 pico de forma similar em curto 
prazo (4 semanas), mas com melhor efeito do treinamento de 
alta intensidade em longo prazo (6 meses). Dados de grupo 
norueguês14,15 têm corroborado que o treinamento intervalado, 
aplicado com intensidades entre 85%-95% da FC máxima 
são superiores não apenas no aumento do consumo máximo 
de oxigênio, mas também na melhora da função endotelial e 
cardíaca, o que tem motivado grande questionamento quanto à 
forma ideal de treinamento e a segurança desse tipo de exercício 
em programas de reabilitação cardíaca.

Recentemente, Rognmo et al.21 avaliaram a segurança 
dos exercícios de alta intensidade, intervalados em pacientes 
participantes de programa de reabilitação. Na pesquisa, 
foram incluídos 4.846 pacientes com diversas doenças 
cardiovasculares (7% após infarto, 40% após angioplastia, 35% 
após cirurgia de revascularização, 11% após cirurgia valvar 
e 7% com insuficiência cardíaca) e os autores encontraram 
baixo risco de eventos com exercícios de alta intensidade 
(1: 23.182 horas de exercício executado). Entretanto, apesar do 
baixo risco, esses valores representaram mais de cinco vezes 
o número de eventos ocorridos com exercícios moderados 
(1:129.456 horas de exercício executado), o que ainda não 
permite extrapolarmos esses exercícios para todos os perfis de 
pacientes e de forma não supervisionada22.

Se o debate sobre o treinamento de alta intensidade e 
intervalado já chegou à reabilitação cardíaca, demonstrando 
benefícios, mesmo em indivíduos previamente sedentários 
e com probabilidade de doença de maior extensão, o que 
devemos fazer com os indivíduos que já eram previamente 
ativos, com alta capacidade funcional e que passam por um 
evento ou apresentam diagnóstico de doença coronariana? 
Com certeza, seu programa de reabilitação cardiovascular, ou 
de exercícios, não poderá ser baseado em sugestões aplicadas 
para aqueles previamente sedentários e com múltiplos fatores 
de risco. Entretanto, sua estratificação de risco necessitará ser 
similar ou até mesmo mais cuidadosa.

eStratiFicanDo o riSco Para a liBeração não 
SuPerviSionaDa

Independentemente do perfil prévio de atividade física 
realizada pelo indivíduo com doença coronariana, alguns 
questionamentos devem estar presentes na avaliação inicial:
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 a) Qual é a extensão da doença?
 b) Há isquemia residual?
 c) Há disfunção ventricular?
 d) Há instabilidade elétrica?
Talvez as respostas a essas quatro perguntas sejam, na 

grande maioria das vezes, suficientes para a tomada de decisão 
quanto ao tempo de supervisão a ser realizada e a liberação do 
exercício quanto a sua intensidade e volume.

Conhecer as características angiográficas e o perfil 
que habitualmente encontramos em esportistas com doença 
coronariana é outro ponto de fundamental importância. Em 
recente estudo retrospectivo, Halna du Fretay et al.23 verificaram 
em 16 esportistas que apresentaram infarto do miocárdio 
relacionados à atividade física, predominância da população 
masculina, com idade variando entre 24-65 anos, a maioria 
acima dos 35 anos e poucos fatores de risco presentes, sendo 
os principais a hereditariedade e o tabagismo. Com relação aos 
aspectos angiográficos, a maioria dos indivíduos apresentava 
doença uniarterial. Todos esses achados fizeram os autores 
concluírem que uma avaliação preventiva nesta população não 
é fácil de ser realizada, pois, geralmente, uma avaliação clínica 
identificará os indivíduos como de baixo risco.

Essa assertiva torna-se ainda mais verdadeira quando 
se recorda que a capacidade funcional, um marcador de grande 
valia para estimar probabilidade de eventos e mortalidade, 
geralmente é elevada nestes indivíduos. Na população de 
esportistas, será difícil encontrar um indivíduo com baixa 
capacidade funcional. Nesses casos, alterações tênues ou 
relatos muitas vezes interpretados pelo indivíduo como 
não importantes, como cansaço além do que habitualmente 
apresentava ou redução de tempo para realização de 
determinada quilometragem, podem auxiliar na suspeita clínica 
de coronariopatia.

A conferência de Bethesda4 classifica a estratificação de 
risco de atletas com coronariopatia para participação esportiva 
em dois tipos:

1. Risco discretamente aumentado: o qual inclui 
todos os atletas que possuam doença coronariana 
diagnosticada por qualquer método desde que:

 a) Apresentem função ventricular em repouso 
normal (Fração de ejeção > 50%);

 b) Tolerância ao esforço normal para a idade em 
teste ergométrico:

 > 10 equivalentes metabólicos (MET) ou VO2 
> 35 mL/Kg/min se < 50 anos de idade,

 > 9 MET ou VO2 > 31 mL/Kg/min entre 
50-59 anos,

 > 8 MET ou VO2 > 28 mL/Kg/min entre 60 
e 69 anos e

 > 7 MET ou VO2 > 24mL/Kg/min se ≥ 70 
anos;

 c) Ausência de isquemia induzida ao esforço e 
ausência de arritmias ventriculares complexas 
induzidas ao esforço ou após esforço, incluindo 

extrassístoles ventriculares frequentes (> 10% 
batimentos/min), pares ou taquicardia ventricular;

 d) Ausência de estenose hemodinamicamente 
significante (geralmente ≥ 50%) em qualquer 
artéria coronária principal à angiografia coronária;

 e) Revascularização miocárdica por técnica 
cirúrgica ou percutânea com sucesso se ela tiver 
sido realizada.

2. Risco substancialmente aumentado: Atletas com 
doença arterial coronariana identificada por testes 
não invasivos ou invasivos se qualquer uma das 
seguintes avaliações estiver presente:

 a) Prejuízo da função ventricular em repouso 
(FEVE < 50%);

 b) Evidência de isquemia ou arritmias ventriculares 
complexas induzidas pelo esforço;

 c) Estenose hemodinamicamente significante 
de artéria coronariana principal (geralmente 
≥ 50%) se angiografia coronariana tiver sido 
realizada.

Recomendações europeias24 quanto à estratificação de 
risco de atletas com doença cardíaca isquêmica assemelham-se 
muito às norte-americanas, apenas diferindo na presença da 
estenose coronariana, na qual entendem como significantes 
estenoses > 70% nas principais artérias ou 50% em tronco de 
coronária esquerda.

A Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade 
Brasileira de Medicina do Esporte25 segue as recomendações 
de estratificação de risco da Diretriz Brasileira de Reabilitação 
Cardíaca. Um grupo que merece destaque por estar em amplo 
crescimento são os indivíduos ou atletas que apresentam 
calcificação coronariana por tomografia computadorizada 
e, portanto, o diagnóstico de doença coronariana. Embora 
seja extremamente rara em indivíduos jovens, a presença 
de calcificação coronariana aumenta com a idade, podendo 
acometer entre os indivíduos de 40 a 49 anos, 41% dos homens 
e 13% das mulheres e entre os de 50 a 59 anos, 68% dos homens 
e 27% das mulheres26.

Segundo Bethesda4, o escore de cálcio que merece 
avaliação adicional em atletas competitivos assintomáticos é 
desconhecido, embora escores > 100 tenham sido associados 
com aumentado risco de eventos coronarianos na população 
geral comparado a pacientes sem calcificação coronariana27. 
Pelo desconhecimento existente na área em relação ao risco 
do exercício intenso na presença desse escore ou menores, o 
documento de Bethesda4 orienta que atletas com escore de 
calcificação > 100 devam ser submetidos à mesma avaliação 
de indivíduos com doença coronariana conhecida.

a liBeração aPóS eStratiFicação Do riSco

Talvez um dos principais pontos de abordagem ao atleta 
após o evento ou tratamento e estratificação de risco esteja 
relacionado às expectativas do paciente/atleta. Não pode ser 
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negligenciada a explicação ao indivíduo, principalmente ao 
praticante de exercícios recreativos, sobre a necessidade de 
mudança nos objetivos da atividade física regular. O exercício, 
ao invés de priorizar apenas o seu desempenho, para um 
indivíduo com doença, que apesar de não limitante em muitos 
casos, deve priorizar principalmente a saúde. A resposta a esse 
questionamento e o entendimento por parte do atleta do que 
será permitido a partir desse momento também podem auxiliar 
o momento da liberação esportiva não supervisionada.

Essa explanação é muito importante, pois não se pode 
deixar de lembrar que o exercício físico é entendido como 
parte do tratamento não farmacológico para os portadores de 
doença coronariana e não deve ser desestimulado. Deve-se 
considerar também que, apesar de existirem claras diferenças 
entre o atleta profissional e recreativo, muitas vezes a forma 
como atletas recreativos treinam e participam de competições 
se assemelha a de atletas profissionais, entretanto, em alguns 
casos, sem o embasamento de uma equipe multiprofissional e 
o tempo livre de descanso satisfatório.

As recomendações para esse grupo de indivíduos são 
baseadas em parte por observações obtidas de não atletas com 
doença coronariana, uma vez que os dados em atletas são 
escassos. Dentro desse contexto, a individualização da liberação 
torna-se de suma importância. Na visão do documento de 
Bethesda4, atletas com risco discretamente aumentado poderão 
participar de esportes competitivos de baixo componente 
dinâmico e estático, mas deverão evitar situações competitivas 
intensas. Os próprios autores reconhecem que dentro desse 
perfil de indivíduos estarão atletas que terão condições de 
realizar competições em esportes com maiores níveis de 
intensidade, principalmente naqueles com doença detectada 
por escore de cálcio por avaliação preventiva e que o possuem 
com valores de escore < 15. O aumento do escore deve exigir 
mais cautela e todos os atletas com estratificação de risco 
discretamente aumentada deverão ser orientados a realizar 
reavaliação anual. Para atletas com risco substancialmente 
aumentado, apenas esportes competitivos de baixa intensidade 
poderão ser permitidos.

Indivíduos que passaram por procedimentos de 
revascularização do miocárdio ou síndrome coronariana 
aguda deverão interromper seu treinamento competitivo até 
plena recuperação e se beneficiarão do encaminhamento a um 
programa de reabilitação para que seu programa de exercícios 
seja realizado de forma mais individualizada e com segurança. 
Não existem recomendações baseadas em evidências de 
quanto ao tempo após o procedimento percutâneo por doença 
estável o atleta deverá ficar afastado das atividades intensas, 
mas geralmente deve-se evitar exercícios intensos por quatro 
semanas. Pacientes tratados por doença instável poderão requerer 
maior tempo de afastamento dos esportes competitivos.

Finalmente, o fato de maior importância a ser explicado 
ao indivíduo é de que não existe uma garantia plena de que não 
possa ocorrer um evento com esporte competitivo, ainda que de 
baixa intensidade, mesmo para os estratificados como de baixo 

risco. Entretanto, espera-se que publicações adicionais às mais 
recentes16,20,21 empregando exercícios de alta intensidade em 
pacientes com coronariopatia, em futuro breve poderão responder 
a essa lacuna da literatura baseando-se em evidências.
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A prática regular de atividade física proporciona benefícios para 

a saúde, tanto na prevenção primária quanto no tratamento das 

doenças crônicas cardiovasculares. Existe uma forte e inversa 

associação entre atividade física e mortalidade cardiovascular 

e geral. Mesmo uma quantidade modesta de exercício físico 

confere benefícios para saúde, e estes benefícios aumentam de 

uma forma dose-dependente, porém, é possível que exista um 

limite seguro de dose da atividade física, para além do qual 

não haja aumento dos benefícios ou mesmo os efeitos adversos 

da atividade física podem superar seus benefícios. Apesar de 

quase todos os estudos epidemiológicos mostrarem benefício 

cardiovascular da atividade física habitual, o exercício físico 

de alta intensidade pode causar alterações cardíacas agudas 

e a remodelação crônica do coração de atleta, sendo que o 

significado clínico destas alterações ainda é incerto. Este artigo 

procura revisar as possíveis consequências da atividade física 

de alta intensidade e longa duração.
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Regular physical activity provides a variety of health benefits, 

both in primary prevention as well as in the treatment of 

chronic cardiovascular diseases. There is a strong and inverse 

association between physical activity and cardiovascular 

and overall mortality. Even a modest amount of exercise 

confers health benefits, and these benefits increase in a 

dose-dependent manner, but it is possible that there is a 

safe upper-dose limit of physical activity beyond which 

there is no increase in benefits or even the adverse effects of 

physical activity may outweigh its benefits. Although almost 

all epidemiological studies show cardiovascular benefit of 

physical activity, high intensity exercise can cause acute 

cardiac changes and chronic remodeling of the athlete’s 

heart, but the clinical significance of these changes is still 

uncertain. This article reviews the possible consequences of 

chronic high intensity physical activity.
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A prática regular de atividade física proporciona um 
grande número de benefícios para a saúde, tanto na 
prevenção quanto no tratamento das doenças crônicas 

mais prevalentes como a hipertensão arterial sistêmica, 
hipercolesterolemia, diabetes mellitus e doença arterial 
coronária1-3. Um grande número de evidências acumulado a 
partir de grandes estudos epidemiológicos mostram uma forte 
e inversa associação independente entre atividade física, saúde 
e mortalidade cardiovascular e geral4. Pessoas que se exercitam 
regularmente têm maior expectativa de vida e menos fatores de 
risco cardiovasculares quando comparados com sedentários5-7.

Mesmo uma quantidade modesta de exercício físico 
confere benefícios para saúde, e estes benefícios aumentam de 
uma forma dose-dependente, porém, talvez exista um limite 
além do qual mais exercício não produza mais benefícios. Wen 
et al.8 demonstraram que a prática de 15 minutos de exercício 
moderado por dia conferiu benefícios à saúde, sendo que estes 
benefícios aumentaram progressivamente com o aumento da 
intensidade e duração do exercício, até cerca de uma hora 
por dia de exercício vigoroso, além do qual um aumento 
na atividade física não produziu mais benefícios. No estudo 
Aerobics Center Longitudinal Study (ACLS), houve uma 
associação forte e inversa entre os níveis de aptidão física 
e mortalidade, sendo que o risco de mortalidade diminuiu 
progressivamente com o aumento da aptidão física até atingir 
um platô (9 MET para mulheres e 10 MET para homens), a 
partir do qual não houve mais diminuição da mortalidade, 
apesar do incremento na aptidão física9. Resultados semelhantes 
observados por Kokkinos et al.10, mostrando redução no risco 
de morte de 13% a cada aumento de um MET na capacidade 
física, atingindo um platô em 10 MET.

Sendo assim, é possível que exista um limite seguro de 
dose da atividade física (quantidade e intensidade), para além 
do qual não haja aumento dos benefícios ou mesmo os efeitos 
adversos da atividade física podem superar seus benefícios.

Atualmente, a participação em atividades físicas aeróbicas 
extenuantes está em ascensão, com a realização de exercícios 
intensos várias horas por dia e participação em competições, 
como maratonas e ultramaratonas, muitas vezes sem orientações 
ou sem respeitar períodos adequados de descanso, levando a um 
acúmulo de carga de trabalho muito maior do que os recomendados 
para beneficio à saúde. O exercício, quando realizado de forma 
intensa e extenuante, sem o devido preparo físico e supervisão 
especializada, pode resultar em situações de risco à saúde e, até 
mesmo, determinar desfechos fatais em certos casos11.

Eventos cardiovasculares relacionados com o exercício 
ocorrem predominantemente em indivíduos com doenças 
subjacentes ocultas12, no entanto, o exercício pode ter efeitos 
deletérios em indivíduos sem alterações cardíacas prévias. 
Recentemente, tem sido levantada a hipótese de que a 
atividade física de alta intensidade realizada ininterruptamente 
pode causar lesão cardíaca permanente; alguns estudos têm 
demonstrado de forma independente evidências bioquímicas 
e estruturais de lesão cardíaca e disfunção transitória depois de 
esportes de longa duração e alta intensidade13-15.

Dessa forma, é importante a diferenciação das alterações 
cardíacas decorrentes do treinamento físico intensivo e 
prolongado, denominadas como coração de atleta, daquelas 
consideradas patológicas e capazes de desencadear eventos 
com consequências fatais.

coração De atleta

O coração de atleta é uma adaptação fisiológica em 
resposta ao treinamento físico crônico, composta de alterações 
cardíacas morfológicas, incluindo o aumento do diâmetro 
diastólico dos ventrículos esquerdo e direito, aumento da 
espessura da parede e da massa do ventrículo esquerdo, com 
função sistólica e diastólica preservadas, além do aumento 
do volume do átrio esquerdo16. A intensificação contínua na 
sobrecarga hemodinâmica, ocasionada pelo treinamento de 
longo prazo, acarreta a hipertrofia miocárdica, reversível com 
a interrupção do treinamento físico16,17.

As adaptações ao exercício físico regular também 
incluem alterações no sistema autonômico da função 
cardiovascular, que podem mudar a resposta fisiológica do 
coração e dos vasos sanguíneos ao exercício, melhorando a 
capacidade funcional. O aumento da atividade simpática leva ao 
aumento da frequência cardíaca e da contratilidade miocárdica, 
enquanto que a exacerbação do sistema nervoso parassimpático 
impõe uma diminuição nos batimentos cardíacos. Os treinos 
de grande intensidade predispõem o indivíduo a um aumento 
no tônus parassimpático quando em repouso, refletindo em 
bradicardia e aumento compensatório do volume sistólico18.

As adaptações cardiovasculares ao exercício dependem 
de fatores como área corpórea, gênero, fatores genéticos, e 
duração e tipo de exercício que é desenvolvido: treinamento 
de resistência (também descrito como dinâmico ou isotônico), 
tais como corrida de longa distância e natação ou treinamento 
de força (também conhecido como estático ou isométrico), 
como luta e halterofilismo16. Exercícios predominantemente 
dinâmicos tendem a resultar em um aumento absoluto da massa 
e do tamanho da cavidade ventricular esquerda (hipertrofia 
excêntrica), enquanto que, nos exercícios preferencialmente 
estáticos, observa-se um aumento da massa do ventrículo 
esquerdo sem dilatação significativa da câmara ventricular 
(hipertrofia concêntrica)19,20.

No entanto, apesar das alterações do coração de atleta 
serem reconhecidas há mais de um século, o remodelamento 
ventricular ocasionado pela atividade física de alta intensidade 
pode incluir alterações que podem ultrapassar os limites da 
normalidade e cujo significado clínico e prognóstico tem sido 
objeto de intensa discussão e controvérsia.

alteraçõeS carDíacaS aDverSaS Da ativiDaDe 
FíSica

As consequências da exposição crônica ao exercício 
físico de alta intensidade e os efeitos clínicos de longo prazo da 
remodelação cardíaca nos atleta ainda não estão completamente 
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determinados, podendo estar relacionados à disfunção cardíaca 
e efeitos cardiovasculares adversos15.

Estudos já demonstraram evidências bioquímica e 
estrutural de lesão cardíaca com disfunção transitória após a 
realização de esportes de resistência prolongados14,16.

A fisiopatologia e as possíveis consequências 
cardiovasculares adversas, como fibrose e arritmias, associadas 
à exposição crônica ao exercício físico intenso, podem 
estar relacionadas com elevações sustentadas na frequência 
cardíaca, pressão arterial, débito cardíaco e nos volumes das 
câmaras cardíacas consequentes a um treinamento extenuante 
prolongado e repetitivo21. Além disso, a atividade física 
intensa prolongada produz grandes quantidades de radicais 
livres, submetendo esses indivíduos ao estresse oxidativo 
com disfunção transitória dos cardiomiócitos22. Este ciclo 
repetitivo pode estimular a formação de colágeno por células 
imunológicas (linfócitos, macrófagos e mastócitos), resultando 
em deposição de placas focais de fibrose no miocárdio e, de 
forma mais difusa, nas grandes artérias15.

Alterações Estruturais
Sessões diárias de atividade física longa e extenuante 

ocasionam sobrecarga de volume e distensão cardíaca 
recorrente, podendo levar a mudanças estruturais crônicas, 
principalmente em câmaras cardíacas direitas22-24, o que pode 
predispor a arritmias, como a fibrilação atrial e arritmias 
ventriculares15,16,25.

O conceito de remodelamento cardíaco fisiológico 
em resposta ao exercício físico implica em alterações que 
ocorrem em resposta a uma sobrecarga hemodinâmica; sendo 
assim, seria de se esperar que, uma vez removido o estímulo, 
tais alterações deveriam regredir, com retorno ao normal do 
tamanho das câmaras cardíacas. No entanto, em um estudo 
ecocardiográfico realizado com atletas de resistência de 
elite foi demonstrado reversão incompleta da dilatação do 
ventrículo esquerdo após descondicionamento físico em atletas 
veteranos (20% dos ex-atletas permaneceram com aumento 
substancial do ventrículo esquerdo mesmo após longo período 
de descondicionamento)26. Diversos outros estudos também 
descrevem aumento nas dimensões atrial e ventricular entre 
atletas de endurance aposentados27-29.

Estudo com atletas veteranos submetidos à ressonância 
magnética cardíaca relatou que 33% deles apresentavam realce 
tardio sem causa específica, indicando a presença de fibrose 
miocárdica, sendo que a prevalência do realce tardio nestes 
atletas veteranos não foi associada com a idade, altura, peso 
ou área de superfície corporal, mas foi significativamente 
associada com o número de anos de treinamento, número 
de maratonas, e ultramaratonas concluídas30. Outro estudo 
utilizando ressonância magnética para avaliar os efeitos 
na estrutura do miocárdio da corrida de longa distância 
por períodos prolongados mostrou que aproximadamente 
12% desses atletas tinham evidência de fibrose miocárdica, 
manifestada pela presença de realce tardio31.

Em estudo com atletas avaliados imediatamente após 
a realização de competições de resistência de longa duração, 
foi demonstrado que o exercício intenso causou elevações 
em biomarcadores de lesão miocárdica (troponina e BNP), 
correlacionados com redução da fração de ejeção do ventrículo 
direito, porém, após uma semana, houve reversão total destas 
alterações22. Alguns estudos têm sugerido que as alterações no 
ventrículo direito ocasionadas pela atividade física intensa são 
menos significativas em atletas sem sintomas de arritmia do que 
em atletas que têm sintomas de arritmias, nos quais o aumento 
do tamanho e a redução da fração de ejeção do ventrículo direito 
são significativamente maiores25,32.

Também se tem demonstrado que indivíduos que 
praticam cronicamente exercícios físicos de endurance de 
alta intensidade apresentam maior escore de cálcio coronário 
e têm maior volume da placa coronária calcificada quando 
comparados com controles sedentários, no entanto, sem um 
aumento na incidência de eventos cardiovasculares15.

Biomarcadores
Estudos recentes têm avaliado o risco potencial de danos 

ou disfunção cardíaca associada ao exercício, representados 
pela presença de elevação de biomarcadores cardíacos na 
circulação sistêmica após a participação em eventos esportivos 
de resistência extenuantes, como triátlon, maratona, corridas 
de ciclismo, e outras provas de resistência16,33. Porém, 
ainda não está claro se o aparecimento ou o aumento de 
um determinado biomarcador representa dano cardíaco 
clinicamente significativo ou é parte da resposta fisiológica ao 
exercício de resistência.

Aumentos de troponinas cardíacas são comumente 
relatados em atletas de endurance de elite e de lazer após 
exercício de resistência extenuante e prolongado34-36. Uma 
recente meta-análise avaliou dados de 26 estudos e mostrou 
que, após exercícios extenuantes, as concentrações de troponina 
ultrapassaram o limite inferior da normalidade do ensaio em 
aproximadamente metade dos participantes37.

No entanto, ao contrário dos pacientes com infarto 
do miocárdio, em atletas as elevações de troponinas 
cardíacas associadas ao exercício tipicamente diminuem 
significativamente dentro de 24 horas após o exercício, 
geralmente atingindo valores normais após este período38,39. 
Uma possível explicação para a liberação induzida pelo 
exercício de troponinas cardíacas em atletas saudáveis é o 
aumento reversível na permeabilidade da membrana dos 
cardiomiócitos, com uma liberação transitória de troponina do 
pool citoplasmático (não ligada ao aparato contrátil)33.

O significado preciso deste fenômeno transitório é 
incerto. Tem-se argumentado que estes podem ser aumentos 
transitórios inteiramente benignos resultantes de adaptações 
cardiovasculares a longo prazo da atividade física extenuante15.

O exercício físico extenuante também pode induzir 
alterações agudas do BNP e NT-proBNP. Em condições de 
repouso, as concentrações de BNP ou NT-proBNP não são 
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elevadas em atletas saudáveis (com ou sem o coração de atleta). 
Porém, agudamente após exercícios intensos e prolongados, 
elevações do BNP ou NT-proBNP em atletas de elite ou 
amadores podem estar presentes. Sugere-se que estes aumentos 
não são de natureza patológica, como em pacientes com 
doenças cardiovasculares, mas podem ter um efeito citoprotetor 
e de regulação do crescimento do coração de atleta33.

Pesquisas adicionais são necessárias para elucidar 
algumas das associações entre biomarcadores cardíacos e o 
exercício físico.

Efeitos pró-arrítmicos
Atualmente, existem evidências convincentes de 

que algumas arritmias cardíacas estão associadas com o 
treinamento de alta intensidade e volume27. Vários estudos 
relatam prevalência aumentada de arritmias ventriculares e 
supraventriculares em atletas veteranos30.

O remodelamento cardíaco induzido pelo exercício 
crônico pode criar um substrato arritmogênico15. A fibrose 
miocárdica, mesmo que limitada, é um substrato potencial 
para arritmias cardíacas, e isso tem sido sugerido, na ausência 
de qualquer outra causa, como uma explicação para a maior 
prevalência de algumas arritmias em coortes de atletas de 
resistência27,30,40.

Um grande número de estudos realizados com atletas de 
endurance observou um aumento de até cinco vezes no risco 
de desenvolvimento de fibrilação atrial em atletas e ex-atletas, 
quando comparados com controles15,41,42. Possíveis mecanismos 
subjacentes à associação exercício e fibrilação atrial podem 
incluir alterações atriais estruturais (dilatação e fibrose), 
aumento do tônus vagal e alterações inflamatórias27,41,43.

Outras arritmias como bradicardia sinusal, ritmo 
juncional, bloqueio atrioventricular de primeiro grau e segundo 
grau tipo Mobitz I estão relacionadas ao aumento do tônus vagal 
causado pelo treinamento físico16,44.

Um estudo com monitorização eletrocardiográfica 
ambulatorial (Holter 24 horas) em atletas mostrou que 
ectopias ventriculares eram frequentes, incluindo extrassístoles 
ventriculares isoladas e arritmias ventriculares complexas 
(como surtos de taquicardia ventricular não sustentada), porém, 
desde que doença cardíaca subjacente fosse excluída, estas 
arritmias não foram associadas a eventos clínicos adversos, 
sendo um fenômeno benigno e potencialmente reversível45,46.

Estes resultados sugerem que uma variedade de arritmias 
pode fazer parte do espectro do coração do atleta. No entanto, 
tais alterações do ritmo geralmente não são associadas a eventos 
clínicos adversos e são geralmente suprimidas ou substancial-
mente reduzidas após períodos de descondicionamento físico.

concluSão

Com uma proporção crescente da sociedade de hoje 
buscando os desafios e benefícios do esporte de resistência, 
realizando atividades físicas aeróbicas extenuantes, com 
treinamentos intensos várias horas por dia, além de participação 

em competições como maratonas, é hora de quantificarmos com 
mais precisão quais são os seus riscos potenciais.

Apesar de quase todos os estudos epidemiológicos 
mostrarem benefício cardiovascular da atividade física habitual, 
o exercício físico de alta intensidade pode causar alterações 
cardíacas agudas e a remodelação crônica do coração de atleta, 
sendo que o significado clínico destas alterações é incerto. Estes 
resultados devem gerar discussão, mas ainda é muito cedo para 
concluir que o exercício prolongado de alta intensidade leva à 
lesão do miocárdio clinicamente significativa.

No nosso entendimento, ainda não existem evidências 
concretas de que ex-atletas apresentam mais disfunção cardíaca 
e eventos cardiovasculares adversos maiores causados por dano 
miocárdico induzido pelo exercício, no entanto, faltam estudos 
robustos de longo prazo avaliando o estado clínico destes indivíduos.
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A prática regular de exercícios de alta intensidade tem sido relacio-

nada com alterações no tamanho e no ritmo cardíaco de atletas há 

séculos. Mais recentemente, com o avanço dos exames complemen-

tares no século 20, tais alterações foram bem descritas e definidas 

como adaptações fisiológicas, sendo conhecidas como “coração de 

atleta”. Entretanto, até meados da década de 90 estas adaptações 

não tinham sido descritas em mulheres. Acredita-se que isto se deva 

não só à presença de menos atletas do sexo feminino até aquele 

período e com uma intensidade menor de treinamento, mas também 

à quantidade inferior de androgênios circulantes. Atualmente, as 

adaptações do coração de atleta também têm sido evidenciadas nas 

mulheres atletas, porém, parecem ocorrer de maneira diferente e 

em menor proporção do que entre os homens atletas.
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Regular intensive physical training has been associated with 

changes in cardiac size and heart rate for centuries. Recently, 

with the advancement of multimodality imaging in the 20th 

century, such changes have been well described and defined 

as physiological adaptations, known as the “athlete’s heart”. 

However, until the middle of the 90’s these adaptations had 

never been described in women, not only because of the small 

number of female athletes until that time, but also due to the 

lower amount of circulating androgens. Recently, adaptations 

of the athlete’s heart have also been demonstrated in women, 

but it seems to occur differently and less extensive than in 

men athletes.
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A prática de esportes competitivos tem sido descrita 
há séculos, desde a Grécia antiga, onde aconteceu a 
primeira Olimpíada (776 a.C.), tendo ganhado maior 

visibilidade a partir dos primeiros jogos olímpicos da era 
moderna, em 18961. Desde então, a evolução do treinamento 
e a busca da melhora da performance tem gerado, cada vez 
mais, o estudo das características dos atletas e o impacto 
dos esportes no corpo humano. Entretanto, a participação 
das mulheres nas Olimpíadas só teve início em 1900, e com 
apenas 11 competidoras. Até a década de 70, as mulheres eram 
desencorajadas a participar de esportes de alto rendimento, 
pois acreditava-se que possuíssem um coração mais fraco 
e que fossem fisiologicamente incapazes de manter uma 
atividade física prolongada, além de que poderiam sofrer 
danos no sistema reprodutor que levariam à infertilidade2. Foi 
na década de 80 que se iniciou um aumento significativo da 
participação feminina nos esportes de alto rendimento, tendo 
ocorrido a primeira maratona feminina nas Olimpíadas de Los 
Angeles, em 19843. A partir daí, o número de atletas mulheres 
tem crescido progressivamente, não só em número como em 
performance, atingindo grandes proporções, representando, 
por exemplo, 47% da delegação brasileira e tendo sido maior 
que o número de homens na delegação norte-americana da 
última Olimpíada em Londres, 2012. Tais fatos aumentam 
o interesse por estas atletas e abrem o questionamento se o 
conhecimento que temos atualmente a respeito dos efeitos 
do treinamento físico no corpo humano, especialmente no 
coração, vale também para o organismo feminino, visto que 
até então a maioria dos estudos realizados foi com atletas do 
sexo masculino.

FiSiologia

A intensidade de um esforço físico realizado tem uma 
relação direta com a necessidade de oxigênio do organismo. O 
sistema cardiovascular realiza o transporte do oxigênio para a 
musculatura esquelética, sendo tal processo quantificado como 
débito cardíaco. O treinamento físico regular e contínuo, de 
moderada a alta intensidade, leva a adaptações periféricas e 
centrais no sistema cardiovascular que aumentam a capacidade 
do organismo de suprir tal necessidade. De forma periférica, 
ocorrem alterações bioquímicas e celulares que promovem o 
aumento da captação de oxigênio pela musculatura periférica; 
de forma central, ocorrem modificações estruturais e funcionais 
cardíacas que promovem o aumento sustentado do débito 
cardíaco. Estas adaptações levam ao aumento da captação de 
oxigênio, conhecida como VO2, que em indivíduos saudáveis 
apresenta relação direta com o débito cardíaco, sendo um 
marcador de treinamento aeróbico4.

As alterações ocorrem de maneira diferente entre as 
modalidades esportivas, dependendo do componente isotônico 
e isométrico de cada uma. A prática de modalidades com 
componente de exercício isotônico predominante (como 
corrida de longa distância, ciclismo, remo e natação) está mais 
relacionada à maior adaptação cardíaca, pois necessita de um 

aumento sustentado do débito cardíaco, afetando as quatro 
câmaras e, geralmente, cursa com queda da resistência vascular 
periférica. No exercício isométrico (treinamento de força), o 
aumento do débito cardíaco é leve e a resistência vascular 
periférica é maior.

aDaPtaçõeS FiSiológicaS Do coração De atleta

O coração de atleta se caracteriza pela presença de 
alterações secundárias às adaptações fisiológicas que propiciam 
um aumento no débito cardíaco e na função cardiovascular. 
Tais adaptações decorrem devido a uma função coordenada do 
sistema nervoso autônomo, em que há uma hiperestimulação 
do sistema parassimpático em resposta ao estímulo simpático 
após realização de esforço físico, e ao aumento crônico do 
débito cardíaco, o que leva a um remodelamento cardíaco5. Este 
remodelamento é reversível após a interrupção do treinamento 
e se caracteriza por:

1. Adaptações elétricas: alterações no ritmo e sistema 
de condução, havendo uma queda da frequência 
cardíaca ao repouso, com características eletrocar-
diográficas específicas.

2. Adaptações morfológicas: alterações no tamanho 
das câmaras cardíacas, com dilatação de cavidades 
atriais e ventriculares (esquerda e direita), hipertrofia 
ventricular esquerda e aumento de massa ventricular.

3. Adaptações funcionais: melhora no enchimento 
diastólico final ventricular, o que leva ao aumento 
do volume sistólico.

exameS comPlementareS e aS DiFerençaS entre 
oS gêneroS

Devido às adaptações descritas, os exames cardiológicos 
dos atletas podem apresentar alterações características, 
consideradas normais neste grupo. A saber:

Eletrocardiograma
São achados comuns: bradicardia sinusal (maior que 30 

bpm), arritmia sinusal, ritmo atrial ectópico, ritmo de escape 
juncional, bloqueio atrioventricular de 1º grau e 2º grau tipo 
Mobitz I (e em casos extremos Mobitz II), distúrbio de condução 
pelo ramo direito, aumento de voltagem do complexo QRS 
(como critério isolado para hipertrofia ventricular esquerda), 
repolarização precoce e elevação convexa do segmento ST 
associado a onda T invertida nas derivações V1 a V4 (em 
atletas afrodescendentes)6.

Os achados eletrocardiográficos em atletas mulheres 
são semelhantes aos presentes nos homens atletas. Porém, a 
prevalência das alterações é menor, principalmente quando 
se trata do aumento isolado da amplitude do QRS, que parece 
estar presente em apenas cerca de 10% das mulheres atletas, 
e a repolarização precoce, de ocorrência quatro vezes maior 
nos atletas do sexo masculino. A presença de alterações da 
repolarização ventricular e o desvio do eixo para a direita 
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parecem ser mais frequentes na mulher7. As alterações 
adaptativas eletrocardiográficas secundárias ao estímulo 
parassimpático, como bradicardia sinusal, e a sobrecarga atrial 
são comuns em mulheres atletas brancas, porém, as secundárias 
à hipertrofia ventricular esquerda são mais frequentemente 
encontradas em mulheres atletas da raça negra.

Teste ergométrico e cardiopulmonar
Parâmetros hemodinâmicos e metabólicos
Frequência cardíaca e pressão arterial
Apesar da frequência cardíaca dos atletas ser menor 

ao repouso, durante o exercício se eleva de maneira similar 
aos sedentários, atingindo níveis máximos determinados por 
características individuais, não aumentando com o treinamento. 
É responsável pelo maior aumento do débito cardíaco no 
exercício, o qual se eleva de 5 a 6 vezes no esforço máximo, 
em relação ao repouso. A pressão arterial sistólica se eleva 
normalmente durante o esforço, entretanto, pode apresentar um 
comportamento em platô ou até uma queda de 10 mmHg, sem 
aumento na recuperação, não sendo considerado patológico, 
mas sim secundário às adaptações fisiológicas nos atletas.

A frequência cardíaca de repouso na mulher é maior 
quando comparada à do homem (5 a 8 batimentos), porém 
durante o exercício se comporta de maneira semelhante, com 
aumento progressivo de acordo com o incremento das cargas, 
atingindo a frequência máxima igualmente8. Já a pressão arterial 
durante o esforço, apresenta aumento menor na mulher.

Volume sistólico, consumo máximo de oxigênio (vo
2max

) 
e limiar anaeróbico

O volume sistólico nos atletas é maior tanto no repouso 
quanto no exercício e, ao contrário da frequência cardíaca, 
aumenta de acordo com o treinamento. Este aumento resulta 
do aumento do volume diastólico final e da diminuição do 
volume sistólico final ventricular. A capacidade de aumento do 
volume sistólico está diretamente relacionada com o resultado 
do treinamento e é um marcador de capacidade cardiovascular 
(condicionamento físico), mais especificamente dos atletas de 
esportes de longa duração (endurance)9.

A mulher tem o tamanho do coração menor, mesmo 
quando se corrige proporcionalmente ao tamanho corporal, 
habitualmente menor, possuindo massa ventricular esquerda 
menor, o que já determina um menor volume sistólico ao 
repouso. Estudos demonstraram que na transição do repouso 
para o exercício também há um aumento de magnitude inferior 
do volume sistólico em relação ao homem. Sendo o débito 
cardíaco um produto do volume sistólico pela frequência 
cardíaca, com relação direta com o VO2 máximo, o consumo 
máximo de oxigênio é menor no sexo feminino, calculado 
de forma absoluta ou relativa. Entretanto, a necessidade de 
treinamento, em intensidade, frequência e duração, para 
aumentar o VO2 máximo é igual10.

Desta forma, para realizar um exercício físico na mesma 
intensidade absoluta de esforço (mesmo valor de consumo de 

oxigênio absoluto), a mulher utiliza uma porcentagem maior da 
sua capacidade de exercício, necessitando de uma frequência car-
díaca relativamente mais elevada, com mais stress e fadiga mais 
precoce em relação ao homem. Mas para realizar o mesmo trabalho 
relativo não há diferença na resposta da frequência cardíaca, pois 
o controle cardiovascular durante o exercício dinâmico é igual em 
ambos os sexos. Sendo assim, se executar um exercício na mesma 
intensidade relativa de sua capacidade física (mesmo percentual 
do consumo máximo de oxigênio), a resposta cardiovascular será 
semelhante à do homem. Alguns trabalhos demonstraram que 
homens e mulheres altamente treinados, competindo no mesmo 
esporte, apresentam respostas semelhantes ao exercício submá-
ximo, com capacidade de resistência similares11.

O VO2 máximo melhora com o nível de treinamento e 
pode chegar, em valores relativos para atletas com idade entre 20 
e 30 anos, altamente treinados (ciclismo), entre 70-80 nml.min-1.
Kg-1, enquanto sedentários da mesma faixa etária apresentam 
em média 35-40 ml.min-1.Kg-1. Os valores de VO2 máximo são 
menores na mulher atleta em relação ao homem, mas aumentam 
também em relação às sedentárias. Dados de literatura mostram 
valores relativos para mulheres na faixa de 20 a 30 anos em média 
de 30-35 ml.min-1.kg-1 nas sedentárias e 55-65 ml.min-1.kg-1 em 
atletas altamente treinadas12.

O limiar anaeróbico também melhora com o nível de 
treinamento em ambos os sexos. Em indivíduos não treinados, 
encontra-se em torno de 40% a 60% do VO2 máximo, enquanto 
que nos atletas pode atingir até 85% do VO2 máximo alcançado.

É importante salientar que em atletas com hipertrofia 
ventricular, a medida de VO2 acima de 50 ml.min-1.Kg-1 é um 
ponto de corte para a exclusão de patologia13.

Com a idade, há um declínio fisiológico da capacidade 
aeróbica em ambos os sexos, entretanto, este parece ser mais 
acentuado no sexo masculino. Também foi demonstrado que 
a menopausa parece não afetar a capacidade cardiovascular de 
mulheres corredoras14.

Parâmetros eletrocardiográficos
Durante o esforço, geralmente ocorre uma normalização 

das alterações eletrocardiográficas encontradas ao repouso, 
tanto nos atletas do sexo masculino, como do feminino. 
É frequente a ocorrência de arritmias supraventriculares e 
ventriculares não complexas durante o esforço e recuperação 
(ectopia isolada e pareada), bem como de bloqueio átrio-
ventricular de primeiro e segundo grau (tipo Mobitz I) na 
recuperação.

Ecodopplercardiograma
A medida do septo interventricular e da parede do 

ventrículo esquerdo na diástole define a espessura da parede 
ventricular. Há um aumento da espessura da parede ventricular 
esquerda, que fisiologicamente deve ser de aspecto homogêneo 
e simétrico, de magnitude inferior a 16 mm e associado ao 
aumento das cavidades cardíacas, especificamente do ventrículo 
esquerdo, sendo este maior que 54 mm e geralmente menor que 
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65 mm15. As funções sistólica e diastólica, bem como a fração 
de ejeção, devem ser normais.

A presença de espessura de parede ventricular acima 
de 16 mm indica uma alteração patológica e até 13 mm 
provavelmente fisiológica. Entretanto, valores ente 13 e 
15 mm, que podem ser encontrados nos atletas altamente 
treinados, trazem a maior dificuldade para diferenciação com 
a miocardiopatia hipertrófica, compondo a chamada “gray 
zone”, na qual há a necessidade de avaliação detalhada de 
vários outros critérios16.

Muitos estudos avaliaram o espessamento da parede 
ventricular esquerda e o tamanho da cavidade do ventrículo 
esquerdo pelo ecocardiograma (modo M)17,18. Entretanto, 
a maioria deles foi realizada com atletas caucasianos, com 
idade entre 18 e 35 anos e do sexo masculino. As adaptações 
morfológicas cardíacas induzidas pela atividade física em 
mulheres nunca foram descritas de forma semelhante às 
encontradas nos homens. Tal ausência foi atribuída a alguns 
fatores, entre eles: volume e intensidade de treinamento entre as 
mulheres historicamente menor que o praticado pelos homens, 
tamanho corporal menor, maiores níveis de hormônios androgênicos 
que proporcionam maior síntese protéica e capacidade 
muscular nos homens, e possíveis alterações genéticas que 
impossibilitariam essas adaptações em mulheres.

No entanto, a partir de meados da década de 1990, vários 
estudos têm demonstrado que o remodelamento cardíaco induzido 
pela prática de atividade física ocorre em ambos os gêneros, 
mas em mulheres essas adaptações têm algumas características 
diferentes e são quantitativamente menores que nos homens, 
mesmo quando indexadas para a sua superfície corporal.

Mulheres atletas submetidas à prática de atividade 
física crônica e intensa apresentam espessura de septo e parede 
posterior do ventrículo esquerdo, cavidade ventricular, tamanho 
atrial esquerdo e massa ventricular esquerda relativamente 
maiores do que as de mulheres sedentárias, porém, menores 
que as de homens atletas de características semelhantes.

Em um grande estudo europeu19 com 600 atletas 
brancas, altamente treinadas durante média de 9 anos, de 27 
modalidades esportivas diferentes, a medida do septo variou 
entre 6 e 12 mm, mas raramente passou dos 10 mm (apenas 
9 atletas), contrapondo à média dos atletas masculinos 
comparados (n = 738, de características semelhantes de idade, 
raça, modalidade esportiva e intensidade de treino) que, 
frequentemente, ultrapassaram os 12 mm, chegando a atingir 
os 16 mm (Figura 1). Em relação às dimensões da cavidade 
do ventrículo esquerdo, as medidas das mulheres atletas 
variaram de 40 a 66 mm (apenas 8% acima de 54 mm), dos 
homens atletas entre 44 e 66 mm, enquanto que as das mulheres 
sedentárias raramente ultrapassaram os 50 mm. As medidas 
de massa ventricular esquerda e de átrio esquerdo também 
apresentaram aumento significativo quando comparados com 
mulheres sedentárias, mas foram menores em relação aos 
homens atletas. Em medidas absolutas, foram demonstrados, 
então, nestas mulheres atletas, em relação às sedentárias, 

Figura 1. Athlete's Heart in Women: Echocardiographic Characteri-
zation of Highly Trained Elite Female Athletes. Pelliccia, Antonio; 
Maron, Barry; Culasso, Franco; Spataro, Antonio; Caselli, Giovanni. 
JAMA. 276(3):211-215, July 17, 199619. Distribution of maximum 
left ventricular wall thickness in the 600 female athletes (black bars). 
For comparison, distribution of maximum wall thickness in a group 
of 738 male athletes, of the same origin, range and spectrum of sport 
disciplines participated, is show (gray bars). While 2% of these 
athletes exceed upper normal limits (i.e.,12 mm) women rarely have 
wall thickness greater than 11mm and none exceeds the normal limit.

valores de dimensão da cavidade ventricular esquerda 6%, 
atrial esquerda 4%, espessamento máximo de parede ventricular 
14% e massa indexada do ventrículo esquerdo 25% maiores; 
em relação aos homens atletas estes valores foram 11%, 14%, 
23% e 31% menores, respectivamente.

Em uma meta-análise20 que incluiu 13 estudos sobre 
morfologia e função cardíaca em mulheres atletas, concluiu-se 
que a cavidade ventricular esquerda atinge 66 mm e a espessura 
de parede ventricular 12 mm, no máximo. Entretanto, a etnia 
também parece influenciar nessas alterações. Um grande 
estudo21 com atletas mulheres negras comparadas com atletas 
brancas, de idade e tamanho semelhantes e com treinamento 
em esportes idênticos, demonstrou que a espessura da parede 
ventricular pode ser maior nas de raça negra, atingindo até 13 
mm (3% apresentaram medidas maiores que 11 mm).

Considerando tais dados de literatura, podemos dizer 
que a atividade física intensa na mulher parece não ser um 
estímulo capaz de gerar um aumento na espessura ventricular 
que atinja valores que possam ser considerados patológicos 
como nos atletas do sexo masculino, quando muitas vezes os 
níveis alcançam valores da chamada “gray zone”.

Ressonância cardíaca
Confirma os achados de aumento de cavidades e 

espessura ventricular esquerda. Mas o dado mais importante 
é a ausência de realce tardio ou sinais de fibrose intersticial, 
que poderiam evidenciar a presença de cardiopatias adjacentes.
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A definição do coração de atleta é particularmente 
importante para que se possam diferenciar as alterações 
cardiológicas encontradas entre adaptações fisiológicas 
e patologias cardíacas pré-existentes, principalmente a 
miocardiopatia hipertrófica, pois esta tem sido descrita como 
a maior causa de morte súbita entre os atletas.

concluSão

As alterações adaptativas cardiovasculares, conhecidas 
como coração de atleta, são evidenciadas também em 
coração de mulheres atletas. Do ponto de vista fisiológico, 
ocorrem de maneira semelhante ao homem, apresentando um 
controle cardiovascular no exercício dinâmico e capacidade 
de realização de esforço submáximo iguais; entretanto, do 
ponto de vista funcional e estrutural cardíaco, ocorrem em 
menor magnitude, com aumento menor do volume sistólico 
e valores absolutos inferiores de consumo máximo de 
oxigênio, prevalência menor de alterações eletrocardiográficas 
e raramente apresentando critérios ecocardiográficos que 
definam a presença de hipertrofia ventricular. As medidas 
são, com frequência, no limite superior do considerado como 
a normalidade dos critérios atuais.

Sendo assim, a caracterização de coração de atleta é 
realizada com maior facilidade em homens do que em mulheres 
e a diferenciação com patologias como a miocardiopatia 
hipertrófica parece ser um dilema restrito aos atletas do sexo 
masculino.

Porém, ainda necessitamos de mais estudos com atletas 
mulheres e, talvez, de uma reavaliação dos critérios de norma-
lidade para os achados em exames nesta população.
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A avaliação ecocardiográfica do atleta tem algumas 

peculiaridades em repouso tanto na anatomia (diâmetros e 

massa relacionados ao tipo de esporte praticado que classificam 

o tipo de hipertrofia e sincronismo dos ventrículos quando 

houver sintomas de arritmia) como na função contrátil 

diastólica e função sistólica. Como os sintomas e alterações 

hemodinâmicas ocorrem durante o esforço, nada mais lógico 

que os atletas sejam avaliados não somente em repouso, mas 

também durante o esforço. Esta análise pode ser feita com 

ecocardiografia de estresse com dobutamina ou com esforço 

físico que, no caso dos atletas, seria o mais indicado. Na 

ecocardiografia de esforço, são avaliadas a reserva miocárdica 

pelo comportamento da função ventricular durante o esforço e 

medidas de gradientes na via de saída do ventrículo esquerdo e 

nas valvas, conforme a necessidade. Nas diretrizes de avaliação 

dos atletas, não consta a ecocardiografia de repouso ou de 

estresse, pois a morte súbita em atletas jovens, embora seja 

trágica, é rara. A acurácia de todas as modalidades de imagem 

em repouso não é suficiente para justificar seu uso como 

seleção primária de modalidades dos atletas assintomáticos, 

para a morte súbita. O uso dos métodos de imagens é muito 

útil para avaliar atletas sintomáticos com eletrocardiograma 

alterado ou antecedentes familiares de cardiopatia e atletas 

aparentemente saudáveis.
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Echocardiographic evaluation of the athlete has some 

peculiarities in the anatomy both at rest (diameters and 

mass related to the type of sport practiced for classifying 

the type of hypertrophy) and in diastolic and systolic 

function. As the symptoms and hemodynamic alterations 

occur during exercise, nothing more logical for athletes 

to be evaluated not only at rest but also during exercise. 

This assessment can be done with dobutamine stress 

echocardiography or stress echocardiography physical 

effort which for athletes the latter would be more 

suitable. In this examination would be assessed by the 

myocardial reserve left ventricular function during stress, 

measures gradients in the LV outflow tract and ventricles 

synchronism when there are symptoms of arrhythmia. In 

the guidelines for the evaluation of athletes there is no 

resting or stress echocardiography, since sudden death in 

young athletes is tragic, although rare. The accuracy of all 

imaging modalities at rest is not sufficient to justify its 

use as a primary selection of modalities of asymptomatic 

athletes for sudden death. The use of images is very 

useful for evaluating symptomatic athletes with abnormal 

EKG or family history of heart disease and apparently 

healthy athletes.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(1):71-75
RSCESP (72594)-2107

StreSS echocarDiograPhy in athleteS

Descriptors: athletes, echocardiography stress, exercise, motor 
activity, physical fitness.

Descritores: aptidão física, atividade motora, atletas, 
ecocardiografia sob estresse, exercício.
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Os aumentos crescentes de eventos esportivos estimulam 
a população saudável a se exercitar e mais pessoas 
de todas as idades participam de várias atividades 

esportivas. Para tentar reduzir os casos de complicações como 
arritmias ou morte súbita durante atividade física, é importante 
a avaliação cardiovascular antes do início de regime forçado 
de exercício. A avaliação ecocardiografica dos atletas deve 
ser feita inicialmente em repouso, quando são medidas as 
dimensões, função diastólica e sistólica, massa ventricular 
e presença de valvopatias. Permite, também, analisar as 
adaptações ocorridas nos ventrículos em decorrência do tipo 
de exercício praticado. A função diastólica mostra alterações 
que podem ser reversíveis.

Nos pacientes sedentários, a velocidade de enchimento 
inicial do ventrículo esquerdo (onda E) está diminuída, mas 
ao praticarem caminhada diária melhoram a função diastólica 
(onda E aumenta de amplitude)1. Nos atletas, a massa ventricular 
esquerda em geral está aumentada, mas, diferentemente das 
hipertrofias miocárdicas de outras etiologias (hipertensão 
arterial, miocardites, estenose valvar aórtica e hipertrofia septal 
assimétrica), a função diastólica no atleta está preservada. O 
padrão de função diastólica normal auxilia na diferenciação entre 
hipertrofia fisiológica ou coração de atleta, que reduz a massa 
com o descondicionamento e a hipertrofia patológica, que não 
reduz e que tem átrio esquerdo dilatado2. Esta hipertrofia é, então, 
classificada como concêntrica, excêntrica, mista, localizada ou 
global e seu grau discreto, moderado ou importante.

Dependendo da modalidade esportiva, teremos o tipo 
adaptativo de hipertrofia (Figura 1). O Doppler tecidual do 
ventrículo esquerdo (VE) mostrou diferença significativa na 
onda E’ lateral maior que a E’ septal tanto nos atletas com 
hipertrofia excêntrica como naqueles com hipertrofia concêntrica. 
A associação de Doppler convencional com Doppler tecidual 
e deformação bidimensional mostrou a influência relativa do 
tipo de treinamento na função miocárdica e sua adaptação1. A 
diferença entre hipertrofia do atleta com deformação normal 
e a hipertrofia septal assimétrica com redução importante da 
deformação pode ser observada na Figura 2. D’Andrea et al.3, 
estudando 650 atletas de alta performance, observaram que a 
função contrátil do ventrículo direito em repouso era normal 
e no esforço intenso apresentava disfunção e arritmia. O 
ecocardiograma tridimensional também mostra a alteração 
transitória do ventrículo direito após meia maratona4. La Gerche 
et al.5 estudaram atletas de maratona, triátlon, ½ iron man, 
ciclismo alpino e ultratriatlon. Todos com ventrículos normais 
em repouso. Logo após a competição, o ventrículo esquerdo 
permaneceu normal, mas o ventrículo direito aumentou o 
diâmetro em 5% e reduziu a fração de ejeção em 10% com 
aumento da troponina. As maiores alterações observadas foram 
nos atletas com maior duração da prova, sendo os maiores níveis 
de troponina nos piores ventrículos direitos. Após 6 a 10 dias 
da prova, a maioria das alterações estava ausente. A ressonância 
nuclear magnética mostrou a presença de fibrose septal posterior 
nos praticantes de endurance há mais de 20 anos.

Figura 1. Ecocardiograma modo-M no corte de cavidade ventricular 
e modo bidimensional em eixo longo em atletas nas situações de 
ventrículo esquerdo normal (diâmetros 48/32), dilatado (60/30) e 
hipertrofiado (42/26).

Portanto, este tipo de lesão cardíaca afeta preferen-
cialmente o ventrículo direito. Estas observações dão peso 
à proposição de que as alterações do ventrículo direito 
podem ser adquiridas como efeito cumulativo em exercícios 
intensos e auxiliam na investigação do porquê exercícios 
intensos promovem arritmia em alguns atletas. Outro dado 
interessante que podemos avaliar com o ecocardiograma 
tridimensional é o sincronismo de ambos os ventrículos. 
Temos observado que, nos atletas portadores de arritmia, o 

Figura 2. Ecocardiograma bidimensional e gráfico de deformação 
(strain longitudinal global). A-B: Indivíduo normal; C-D: Paciente 
com hipertrofia septal assimétrica. Observe o gráfico normal com 
deslocamento posterior próximo de -20% e o gráfico da HSA com 
deslocamento posterior muito diminuído, próximo de -10%.
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dissincronismo é preferencialmente do ventrículo direito, 
podendo também ser do ventrículo esquerdo e mesmo de 
ambos os ventrículos6. (Figuras 3 e 4).

ecocarDiograFia De eStreSSe

A alta prevalência de coronariopatia levou ao desenvol-
vimento das técnicas diagnósticas não invasivas. Entre estas, 
temos a ecocardiografia de estresse físico ou com dobutamina, 
que tem sido aceita como método válido para detecção de 
isquemia miocárdica. Outras indicações da ecocardiografia de 
estresse com esforço físico são a avaliação reserva miocárdica, 
dos gradientes das valvopatias com ventrículo esquerdo 
com músculo normal ou alterado, medida de gradiente na 
via de saída do VE, gradiente intraventricular na hipertrofia 
septal assimetrica e na hipertrofia concêntrica do VE, atletas 
e hipertensão pulmonar. Ecocardiografia de estresse com 
dobutamina tem sua maior indicação para avaliar viabilidade 
miocárdica, presença de isquemia miocárdica transitória e 
gradiente na estenose valvar aórtica com ventrículos ruins ou 
pacientes que não podem se exercitar.

Ecocardiografia de estresse com dobutamina
A ecocardiografia de estresse com dobutamina tem 

como base o princípio ativo da mesma, que é um agente 
sintético que tem a capacidade de aumentar a contratilidade 
miocárdica e a frequência cardíaca pelo seu efeito inotrópico 
positivo, cronotrópico positivo e alfa1 adrenérgico com 
efeito vasoconstritor e efeito simpatomimético beta 1 e beta 2 
agonista. Nos ventrículos com reserva miocárdica preservada, 
durante a infusão de dobutamina observa-se a hipercinesia de 
todas as paredes, com redução concomitante dos diâmetros, 
principalmente do sistólico. No teste normal, observa-se 
obstrução funcional da via de saída do VE entre 21% e 
46% dos pacientes7, que geralmente são do sexo feminino, 
indivíduos com hipercinesia do VE em repouso, menores 
ventrículos, maior espessura miocárdica (atletas, hipertensos 
e com estenose valvar aórtica), hipertrofia septal proximal 
(hipertrofia septal assimétrica, septo sigmoide do idoso) e 
maior frequência cardíaca no pico do esforço8. A obstrução 
da via de saída do VE durante o estresse com dobutamina 
indica resposta inotrópica vigorosa que pode causar gradiente 
de até 180 mmHg na ausência de obstrução anatômica da via 
de saída do VE em repouso e pode ser a responsável pela 
clínica de angina, síncope e dispneia de esforço. Sempre que 
houver angina com coronárias normais, a obstrução funcional 
da via de saída do VE durante estresse deve ser considerada. 
Um dado interessante é que o gradiente intraventricular com 
dobutamina pode ser a causa de teste de esforço falso positivo9. 
Nos pacientes sintomáticos como precordialgia ou síncope, 
com obstrução dinâmica da via de saída durante o teste com 
dobutamina, o tratamento com betabloqueador ou bloqueador 
do canal de cálcio pode ser útil. Observou-se que, durante o 
esforço, o gradiente da via de saída teve significativa redução 
após o uso dos bloqueadores. Nestes casos, a redução dos 
gradientes durante o esforço pôde auxiliar na seleção dos 
atletas para a prática de esporte10. Diferentemente do que ocorre 

Figura 3. Ecocardiograma tridimensional de atletas com ventrículos e 
gráficos de sincronismo. Imagens superiores: Paciente CST: A: Ven-
trículo esquerdo normal, sincronizado; B: Ventrículo direito normal, 
sincronizado. Imagens inferiores: Paciente JB: C: Ventrículo esquerdo 
normal, sincronizado; D: Ventrículo direito anormal, dessincronizado.

Figura 4. Ecocardiograma tridimensional de atletas com ventrículos 
e gráficos de sincronismo. Imagens superiores: Paciente SV: 
A: Ventrículo esquerdo anormal, dessincronizado; B: Ventrículo 
direito normal sincronizado. Imagens inferiores: Paciente POR: C: 
Ventrículo esquerdo anormal, dessincronizado; D: Ventrículo direito 
anormal, dessincronizado.
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durante o teste ergométrico, a hipotensão que se observa durante 
a infusão da dobutamina depende do seu efeito vasodilatador e 
não tem relação com a presença ou não de isquemia miocárdica 
transitória.

Ecocardiografia de estresse com esforço físico: esteira ou 
bicicleta

Em nossa instituição, o ecocardiograma de estresse 
com esforço físico é realizado com protocolo de bicicleta 
ergometrica desde 1981. O exame é realizado em 
repouso, no término de cada carga, no pico do esforço, no 
pós-esforço imediato e se necessário no pós-teste tardio 
(Figura 5). O desenvolvimento de obstrução funcional da 
via de saída do VE durante o esforço ocorre em associação 
com hipertrofia do VE que pode ser de grau importante 
nos atletas11. Porém, o impacto clínico desta observação 
permanece desconhecido. Nos indivíduos normais, a 
velocidade de fluxo na via de saída do VE neste tipo de 
teste não é maior que 2,5 m/s ou gradiente de 25 mmHg e 
a obstrução dinâmica da via de saída do VE ocorre em 2% 
a 13,4%12, portanto, está excluída a possibilidade de altos 
gradientes de pressão intraventricular como resposta dos 
indivíduos normais ao exercício. Cotrim el al.13 relatam a 
importância da observação do gradiente intraventricular 
esforço induzido em atletas sintomaticos considerando 
gradiente significativo o gradiente maior que 50 mmHg 
no teste de esforço. O mesmo autor14,15 relata gradiente em 
atleta sintomático de até 130 mmHg ou 170 mmHg no pico 
do esforço. A resposta hemodinâmica normal é o aumento 
da frequência cardíaca e da pressão arterial sistólica e 
pressão diastólica inalterada ou com leve aumento.

Nos atletas, a hipertrofia miocárdica aumenta o risco 
cardiovascular de morbimortalidade e o ecocardiograma de 
esforço auxilia na estratificação de risco para coronariopatia. 
A resposta normal da fração de ejeção é preditor independente 
de baixo risco de mortalidade16. Na literatura, a sensibilidade 
da ecocardiografia de esforço para diagnosticar a presença de 
isquemia miocárdica é de 85% e sensibilidade de 86%, porém, 
é menor no miocardio hipertrofiado, principalmente nos casos 
de obstrução de vaso único9. Atualmente, tem aumentado muito 
o número de atletas master competitivos (acima de 40 anos). 
Como sabemos, a incidência de coronariopatia, nesta faixa 
etária, tambem tem aumentado e a avaliação cardiovascular 
está indicada, inclusive o teste de estresse.

Neste contexto, Rizzo et al.17 mostram que o uso 
de contraste no ecocardiograma de estresse melhora a 
visibilização do endocárdio e seria um bom método para 
selecção cardiovascular de atletas master. Segundo os autores, 
a ecocardiografia de esforço teria para os pacientes com boa 
janela acústica sensibilidade de 78% e especificidade de 91%, 
semelhante à da medicina nuclear, que tem sensibilidade de 83% 
e especificidade de 83%. A adição de contraste à ecocardiografia 
de esforço tornaria o método especificamente indicado para 
avaliação deste grupo de atletas master competitivos com má 
janela cústica, o que manteria a acurácia do método.

Ecocardiografia de esforço:bicicleta ou esteira?
A posição supina demanda menos consumo técnico, 

mas é menos fisiológica do que a posição sentada. O 
exercício em esteira geralmente é realizado no período 
pós-exercício, com o paciente na posição supina. Em nosso 
serviço, o exame é todo realizado na posição sentada. Deve 
ser observado que, logo após o exercício físico, os atletas 
não ficam na posição supina, ou ficam sentados ou de pé. Os 
gradientes pós-teste caem rapidamente. Portanto, a avaliação 
de gradiente intraventricular no período de recuperação 
na posição supina provavelmente não reflete as mudanças 
que ocorrem imediatamente pós-esforço ou a fisiopatologia 
desta condição15,17. Os dados obtidos antes, durante e após 
exercício na posição sentada sugerem que este método 
pode ser útil se aplicado para os atletas que têm sintomas 
relacionados aos esforços e sem alteração cardíaca estrutural, 
inclusive na avaliação da presença de obstrução dinâmica 
intraventricular17.

morte SúBita em atletaS

A morte súbita em atletas jovens é rara, mas trágica. 
A avaliação pré-participação dos eventos é importante. Como 
o número de atletas competitivos acima de 40 anos tem 
crescido e sabendo-se que a incidência de coronariopatia nesta 
população também vem crescendo, a avaliação cardiovascular 
pré-participação é recomendada. O ecocardiograma em repouso 

Figura 5. Ecocardiograma de esforço do indivíduo normal em sístole: 
A-B: Em repouso, corte apical de quatro câmaras e eixo menor do 
VE; C-D: No pico do esforço, os mesmos cortes do repouso. Observe 
a redução importante do volume residual sistólico, o que evidencia 
reserva miocárdica preservada.



75Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 24 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2014

Vera Marcia Lopes Gimenes/Ecocardiografia de estresse
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(1):71-75

e com esforço pode ser associado ao contraste para melhor 
visibilização do endocárdio e auxilia no entendimento do 
comportamento do movimento de parede, principalmente quando 
a imagem é subótima, e a avaliação é para seleção de atletas18.

A diferenciação entre coração de atleta e hipertrofia 
septal assimetrica é muito importante, pois esta é a causa mais 
frequente de morte súbita em atletas e a patologia estrutural 
pode interferir na carreira do atleta. Segundo Gerche et al.5, 
nenhum método de imagem, em repouso, é acurado o suficiente 
para identificar causa de morte súbita em atleta de meia idade 
que representa substancial proporção de participantes de 
esportes competitivos. Os métodos deveriam ser focados nos 
atletas sintomáticos com antecedentes familiares de cardiopatia, 
exame físico alterado e/ou ECG alterado.

Na prevenção de morte súbita, o ecocardiograma 
identifica a presença de dilatação da raiz da aorta e/ou valva 
aórtica bicúspide, que pode evoluir para dissecção da aorta e 
morte súbita. Portanto, diâmetros de aorta maior que 34 mm 
para mulher e maior que 40 mm para homem devem ser 
considerados anormais5. Deve-se ter o cuidado de reconhecer 
nossa limitação para predizer morte súbita na população de 
baixo risco. Paz et al.19 relatam que em 30% das autópsias não 
havia qualquer anormalidade no atleta, o que sugere que os 
programas de seleção falharam para prevenir a morte súbita. 
As atletas competitivas jovens que desenvolvem arritmias 
ventriculares durante esforço necessitam maior investigação 
quanto à presença de disfunção cardiovascular e merecem 
acompanhamento clínico frequente20.

concluSão

Nos guidelines, na avaliação de atletas, não consta 
a ecocardiografia ou ecocardiografia de estresse, tanto com 
dobutamina como com esforço físico como exames de rotina. 
Porém, como mostramos acima, esta metodologia pode 
auxiliar em muito na avaliação e acompanhamento dos atletas, 
principalmente nos sintomáticos com coração estruturalmente 
normal. A possibilidade da avaliação pelo Doppler do gradiente 
valvar e intraventricular em repouso, comparados aos valores 
obtidos durante e após o teste, fornece informações que tornam 
seu uso necessário nos atletas com sintomatologia, hipertrofia 
ventricular, e outras cardiopatias.
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A intensa atividade física em treinamentos e competições, 
particularmente nos esportes profissionais, exige importantes 
adaptações por parte das câmaras cardíacas e levam o coração 
a trabalhos extremos, que podem gerar arritmias, além de 
outros sintomas cardíacos. Por outro lado, as condições intensas 
de funcionamento cardíaco podem fazer com que doenças 
cardíacas incipientes se manifestem. Estas condições fazem 
com que a avaliação do atleta com suspeita de cardiopatias seja 
cuidadosa e, muitas vezes, inclua a realização de exames de 
imagem. A interpretação dos resultados destes exames, porém, 
pode não ser muito simples, pois muitas das mudanças que se 
seguem à constante prática de esportes ainda não são totalmente 
conhecidas e elas podem variar de acordo com as características 
genéticas, de sexo, etnia, tipo de treino e esporte praticado. 
Deve-se considerar, também, que o uso indiscriminado de 
exames de imagem pode gerar custos elevados e também à 
suspensão desnecessária da prática de esportes, que, por sua 
vez, carregam consigo elevado impacto social e pessoal. Neste 
artigo, propomos o uso integrado e racional destas tecnologias, 
sempre consideradas após a suspeição de cardiopatias. Além 
do ecocardiograma, a ressonância, em especial ao se pesquisar 
doenças musculares e para buscar fibrose miocárdica, como a 
tomografia, em especial diante da suspeita de doença coronária 
obstrutiva ou por origem anômala destes vasos, podem auxiliar 
na tomada de decisão correta em cada caso individualizado.
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The intense physical activity in training and competitions 

mainly in professional sports require important adaptations of 

the heart chambers and take the heart to extreme work which 

can cause arrhythmias and other cardiac symptoms.Therefore, 

intense heart work can cause heart disease. Do to this fact, it is 

important to be careful when assessing athletes with suspected 

cardiopathies and often the performance of imaging tests is 

required. Interpretation of the results of these tests, however, 

may not be so simple because many of the alterations that 

follow the constant practice of sports are not yet fully known, 

and they may vary according to the genetic characteristics of 

gender, ethnicity, type of training, and sports practiced. One 

should consider, too, that the indiscriminated use of imaging 

tests can generate high costs and unnecessary discontinuation 

of the practice of sports, which eventually will cause high 

social and personal impact. This article proposes integrated and 

rational use of these technologies, always after suspicion of 

heart diseases. Besides ECHO, MRI is fundamental especially 

when searching muscular diseases and myocardial fibrosis. 

Whereas, CT can assist in making the right decision particularly 

on the suspicion of coronary obstructive disease or for the 

anomalous origin of these vessels.
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A realização sistemática e constante de atividades físicas, 
em especial se relacionadas à atividade profissional, 
implica na ocorrência de alterações adaptativas que 

decorrem da necessidade do coração atender às necessidades 
de oxigênio do organismo frente ao esforço realizado1. 
Dentre estas mudanças, destacam-se o aumento dos volumes 
ventriculares e a hipertrofia miocárdica em graus que variam 
conforme características genéticas, sexo, idade, da intensidade 
do treinamento e o tipo do esporte que o atleta pratica2-5.

Esta ampla gama de alterações ainda não é conhecida 
em sua totalidade e pode ser difícil de distinguir de algumas 
cardiopatias, especialmente aquelas que se encontram em 
estados incipientes, o que pode representar um desafio 
diagnóstico, em especial quando existem sintomas atípicos1,2,6-8. 
Esta dificuldade é potencializada pelo fato de que alguns 
sintomas e sinais de alterações cardiovasculares podem estar 
presentes em atletas profissionais sem cardiopatia, em especial 
palpitações e síncope. Fármacos utilizados por atletas para 
potencializar o desempenho físico podem exacerbar ou até 
mesmo provocar sintomas e, devido à frequente coexistência 
de todos estes elementos, não é raro que se necessite de exames 
subsidiários para esclarecer dúvidas clínicas em atletas7,9,10. 
Além disso, esta investigação em atletas sintomáticos é de 
extrema importância, pois a presença de doenças cardíacas 
nesta população relaciona-se à ocorrência de eventos adversos 
significativos, sendo o mais temível deles a morte súbita5,11,12. 
Em diferentes países do mundo, diversas cardiopatias figuram 
como importante causa de mortalidade neste subgrupo, com 
impacto social e ético muito elevado6,8,9,12,13.

Por outro lado, o uso indiscriminado de exames 
diagnósticos pode implicar em custos elevados e à tomada 
de condutas impróprias, até com a suspensão desnecessária 
de atividades profissionais, o que demonstra que devem ser 
estabelecidos critérios formais para a utilização destes métodos. 
Isso traz uma dificuldade adicional, pois ainda não há consenso 
ou evidências suficientemente sólidas para definir os critérios 
de indicação e de interpretação de cada uma das metodologias 
disponíveis em atletas. Este dilema é ainda maior no caso de 
atletas assintomáticos que apresentam achados incidentais em 
exames de triagem, assunto de intenso debate, no momento14.

Este artigo tem por objetivo rever as contribuições dos 
exames de imagem para a avaliação da anatomia, do aspecto 
funcional e para a caracterização tecidual do coração de atletas. 
Também iremos rever as condições que mais frequentemente 
necessitam de avaliação complementar e discutir a contribuição 
relativa destes testes na prática clínica.

exameS De imagem e aSPectoS morFológicoS

A identificação de alterações anatômicas é fundamental 
para confirmar o diagnóstico de várias condições associadas à 
morte súbita em atletas, tais como a cardiopatia arritmogênica do 
ventrículo direito, cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia 
dilatada, cardiomiopatia restritiva e a origem anômala de 
artérias coronárias7,8,15. Os exames de imagem devem incluir 

a análise da morfologia das quatro câmaras cardíacas, deve 
ser feita a medida dos eixos das cavidades e a determinação 
do aspecto dos átrios e ventrículos, incluindo a determinação 
da proporção dos eixos. Embora a mensuração dos volumes 
ventriculares seja habitualmente considerada como parte da 
análise funcional, a interpretação dos aspectos anatômicos 
deve incluir a determinação dos volumes do átrio esquerdo, 
dos ventrículos ao final de diástole e a relação entre a espessura 
parietal e os volumes dos ventrículos, parâmetro este que pode 
ser útil para definição diagnóstica, como discutiremos adiante.

Deve haver cautela, contudo, em relação ao uso isolado 
dos dados anatômicos, pois ainda existem muitas dúvidas 
quanto à definição de normalidade dos valores aferidos nos 
exames realizados8,9,11,15,16. Uma dúvida frequente ao se avaliar 
atletas é definir se há ou não hipertrofia patológica, pois a 
presença de cardiomiopatia hipertrófica é potencialmente grave. 
Muitas vezes, há sobreposição entre os valores limítrofes de 
doença e aqueles considerados como representando o limite 
superior da normalidade em atletas de elite17. Em virtude disso, 
desenvolveram-se índices que consideram a relação entre os 
diferentes parâmetros morfológicos, tais como a espessura 
miocárdica e os volumes dos ventrículos ao final de diástole. 
Este índice, que pode ser calculado rapidamente a partir dos 
dados obtidos na análise rotineira, pode ser utilizado por 
diferentes exames de imagem, já tendo sido validado para o 
ecocardiograma e para a ressonância magnética em estudos que 
deixaram clara sua utilidade para distinguir jogadores de futebol 
saudáveis de portadores de cardiomiopatia hipertrófica4,17. Este 
índice de remodelamento, quando aumentado, é condizente com 
hipertrofia e pode ser útil para distinguir entre normalidade 
e doença em atletas cuja medida isolada da espessura do 
miocárdio não permite definir ou afastar com certeza a presença 
de cardiomiopatia hipertrófica.

A avaliação da morfometria cardíaca, em especial do 
ventrículo esquerdo, também pode contribuir para determinar a 
normalidade ou a presença de doenças cardíacas. Schiros et al.18 
compararam atletas com pacientes portadores de insuficiência 
mitral e indivíduos sedentários e sem cardiopatia diagnosticada. 
Eles demonstraram que tanto os atletas de elite como os 
portadores de regurgitação mitral apresentavam cardiomegalia 
com aumento significante dos volumes ventriculares em relação 
aos casos controles, mas os casos não patológicos mantinham 
a morfologia elíptica do coração normal18.

Este achado confirma, na prática clínica, o conceito 
fisiológico de que a forma das diferentes câmaras cardíacas tem 
implicação direta na função e na qualidade de contração dos 
ventrículos e que a mudança da relação dos eixos cardíacos, 
com perda da forma elíptica do ventrículo esquerdo pode 
traduzir danos teciduais19. Esta abordagem já foi validada para 
analisar o impacto de tratamentos cirúrgicos em portadores de 
disfunção ventricular esquerda, demonstrando-se o benefício da 
recuperação da morfologia habitual do ventrículo esquerdo na 
melhoria da função desta câmara19. Caso pesquisas adicionais 
confirmem a utilidade deste índice, sua aplicação pode auxiliar 
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a distinguir casos de respostas adaptativas ao esforço de 
atletas com algum tipo de cardiomiopatia incipiente ou com 
sequelas pós-miocardite que apresentem quadros clínicos mal 
definidos19.

A detecção de eventuais obstruções nas artérias 
coronárias também faz parte da análise morfológica e deve 
ser realizada sempre que houver suspeita clínica condizente 
com a existência de estenoses naquele território arterial. Estas 
podem estar presentes em duas circunstâncias distintas. Pode 
tratar-se de suspeita clínica de origem anômala destas artérias 
ou de doença arterial coronária consequente à presença de 
aterosclerose, que embora seja uma condição mais prevalente 
em atletas com idade acima dos 35 anos, tem tido sua presença 
descrita também em populações mais jovens12,20.

Nestas condições, o exame não invasivo com maior 
utilidade clínica é a tomografia computadorizada de múltiplos 
detectores, que possibilita a análise incruenta daqueles vasos. 
A proporção de doença coronária como causa de morte 
súbita tem aumentado nos últimos anos, pois os atletas têm 
exercido suas atividades até faixas etárias mais avançadas e, 
ao mesmo tempo, indivíduos na quinta e sexta década de vida 
dedica-se a atividades físicas intensas, tais como a prática de 
maratonas, corridas de longa distância e até mesmo competem 
em categorias sêniores12. Neste subgrupo, assim como na 
população em geral, a principal indicação deste exame se dá 
quando o objetivo principal é excluir a presença de doença 
arterial coronária como causa dos sintomas, especialmente em 
casos de pacientes de baixo e intermediário risco21.

Exames funcionais, por sua vez, são indicados quando 
se planeja avaliar indivíduos de risco mais elevado, quando 
o objetivo principal do exame é o de confirmar a presença 
de aterosclerose que provoque obstruções funcionalmente 
significativas e, nestes casos, a escolha pode levar ao uso 
da ecocardiografia por estresse, da ressonância magnética 
com estresse farmacológico, ou da cintilografia de perfusão 
miocárdica12,21. Quando a suspeita clínica é mais compatível 
com origem anômala destes vasos, pode-se escolher a 
ressonância magnética para evitar a exposição do paciente à 
radiação ionizante, mas a acurácia da reprodução da anatomia 
é mais fiel pela tomografia computadorizada14.

Outras condições clínicas também podem ser definidas 
a partir da análise da morfologia das câmaras cardíacas, tais 
como a endomiocardiofibrose, a presença de cardiopatias 
congênitas e de doenças da aorta. Uma condição, porém, exige 
cautela e se refere ao diagnóstico de miocárdio não compactado, 
que se baseia na relação entre miocárdio não compactado e 
compactado igual ou superior a 2,3:1, na ausência de outra 
anormalidade estrutural. A dificuldade maior se dá, pois estes 
achados já foram relatados por diferentes tipos de imagem 
como achados incidentais em atletas assintomáticos e que não 
apresentavam outras anormalidades. Isso reforça o aspecto de 
que os achados dos exames subsidiários devem ser analisados 
e valorizados conforme as características clínicas dos atletas 
a serem avaliados14.

exameS De imagem e aSPectoS FuncionaiS

A despeito da relevância da avaliação anatômica, a 
análise funcional de atletas com suspeita de cardiomiopatias 
é fundamental em diversas circunstâncias. Este tipo de 
avaliação faculta a documentação de que efetivamente existe 
disfunção diastólica e/ou sistólica de algum dos ventrículos, 
permite o estudo do funcionamento das valvas cardíacas e a 
identificação de alterações regionais da movimentação das 
paredes de ambos os ventrículos. Além disso, é a partir da 
documentação da existência de anormalidades ao esforço, 
sejam espontâneas sejam induzidas pelo estresse físico 
ou farmacológico, que se pode confirmar a presença de 
alterações, tais como cardiomiopatia hipertrófica com estenose 
sub-aórtica, cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito, 
disfunção ventricular associada à hipertensão, hipertensão 
pulmonar, doenças da aorta, em especial alterações congênitas 
desconhecidas, dentre outras.

Seja qual for o método de imagem empregado, é 
fundamental que se realizem as medidas dos parâmetros 
relacionados aos aspectos funcionais da maneira mais objetiva 
possível. Caso não se disponha de programas de computador 
para realizar as medidas de forma automática, recomenda-se 
fortemente que a análise seja feita por dois observadores, 
de forma independente, em especial nos casos em que 
houver dúvidas na interpretação das imagens. A medida da 
deformação miocárdica deve ser analisada, assim como devem 
ser quantificadas anomalias de fluxo que possam traduzir 
refluxo ou estenoses valvares. Também é fundamental que se 
ajustem as medidas obtidas à área de superfície corpórea, que 
varia de modo importante conforme a modalidade de esporte 
praticada. Este aspecto ganha em importância ao lembrarmos 
que o conceito de atletas envolve atividades tão distintas como 
tênis de mesa, esgrima, corredores de diferentes distâncias, 
nadadores, ciclistas, futebolistas e halterofilistas, dentre outras, 
cada uma delas com impacto específico e distinto sobre a 
musculatura periférica do praticante5,15,22,23.

A avaliação da contratilidade regional não pode ser 
negligenciada, especialmente porque algumas manifestações 
de cardiopatias, tais como arritmias e síncope, podem surgir 
antes que exista perda da função global do ventrículo esquerdo 
ou do ventrículo direito2,12,15,16,22,24-26. Duas condições podem 
ser utilizadas como exemplo para sustentar este enunciado. 
Algumas modalidades esportivas, como o esqui alpino e 
a corrida de longa distância, por exemplo, associam-se 
com aumento mais pronunciado da espessura da parede do 
ventrículo esquerdo e a distinção entre adaptação normal e 
a presença de hipertrofia patológica pode ser muito difícil27. 
Uma possibilidade de exploração é o uso de técnicas 
mais sofisticadas de ecocardiografia, tal como a imagem 
tridimensional28, mas, muitas vezes, é preciso lançar mão de 
outras modalidades de imagem, com particular destaque para 
a ressonância magnética27,29,30.

Usando apenas a avaliação funcional, Petersen et al.7 
afirmaram que podiam identificar coração de atleta com acerto 
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de 100% em relação aos casos de hipertrofia patológica. Nestes 
últimos, os valores indexados eram mais de 35% superiores 
em relação aos dados encontrados na população saudável não 
atleta7. Por outro lado, esta estratégia confirmou o diagnóstico 
de 80% dos casos de portadores de cardiomiopatia hipertrófica 
e definiu que em 22% a hipertrofia era secundária à presença 
de hipertensão arterial sistêmica7. Além disso, a prática 
clínica também demonstra que, a despeito destes resultados 
animadores, pode haver dificuldade diagnóstica adicional em 
casos cujo grau de hipertrofia não seja tão pronunciado. Nestes, 
a avaliação da intensidade e da direção do deslocamento no 
miocárdio ao longo do ciclo cardíaco pode dar informações 
adicionais, assim como a determinação da presença de estenose 
sub-aórtica, que não faz parte do espectro de adaptações que 
caracterizam o coração de atleta7,8,28.

Outra condição na qual a avaliação da contratilidade 
regional é de extrema importância é quando há suspeita de 
cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito26,31. A cavidade 
ventricular direita passa por adaptações semelhantes às vistas 
no ventrículo contralateral em casos de atletas, com aumento 
das dimensões e da espessura parietal, que podem gerar 
artefatos capazes de simular a presença de pequenas áreas de 
hipocinesia ou de discinesia ventricular22. Em muitos casos 
de displasia, alterações contráteis regionais sutis antecedem 
as modificações mais evidentes e há a necessidade de se 
analisar em pormenores a movimentação, o espessamento e o 
sincronismo do deslocamento das paredes do ventrículo direito 
ao longo do ciclo cardíaco15,26,32.

A análise pela ecocardiografia pode ser suficiente 
num expressivo número de casos, mas muitas outras vezes é 
necessário lançar mão da análise por ressonância magnética, 
que com maior resolução espacial e de contraste permitirá 
maior acurácia na confirmação do diagnóstico15,26,32. Além 
disso, a ressonância oferece a possibilidade de se realizar ampla 
exploração por imagem do ventrículo direito, sem nenhum tipo 
de restrição, tornando possível, assim, encontrar eventuais 
defeitos de contratilidade regionais que estejam presentes. 
Contudo, mesmo que se encontrem alterações regionais, é 
necessário cautela na interpretação destes resultados, pois 
a presença destas anormalidades isoladamente não permite 
confirmar o diagnóstico de displasia.

Para este fim, outras análises devem ser feitas, tais 
como a pesquisa dos volumes indexados (ajustados para a 
área de superfície corpórea do paciente), a avaliação da função 
contrátil e a análise comparativa do índice de remodelamento 
indexado do ventrículo direito em relação ao esquerdo26. Este 
último parâmetro pode ser de relevância na prática clínica, 
uma vez que se houver doença, o ajuste da câmara direita tem 
valores mais distantes do normal e diferentes também daqueles 
obtidos na avaliação do ventrículo esquerdo26. Mesmo com 
a possibilidade de se empregar todos estes índices, existem 
casos nos quais restam dificuldades diagnósticas e, conforme 
discutiremos em outra seção, há a necessidade de se realizar 
a avaliação do miocárdio, a exemplo do que ocorre diante de 
outras suspeitas clínicas.

A avaliação funcional também dá informações funda-
mentais quando se avalia portadores de cardiopatias congênitas. 
Atletas profissionais raramente apresentam anomalias comple-
xas, mas já foram publicados casos de portadores de defeitos 
sutis, sem grande repercussão hemodinâmica, que participavam 
de competições internacionais33,34. Uma destas condições é 
a presença de valva aórtica bicúspide, cuja interação com a 
prática de esportes profissionais, ou em alto nível, é complexa 
e, frequentemente exige a realização de exames adicionais34,35. 
Relatos apontam que esta anomalia pode comprometer até 2,5% 
dos atletas e parte significativa destes apresentará risco de morte 
súbita de causa cardíaca34, recomendando-se, portanto, o acom-
panhamento cuidadoso destes pacientes, mesmo que a presença 
do defeito não impeça a prática de esportes competitivos.

Na verdade, a decisão quanto a suspender ou não a 
prática de atividades físicas é complexa nesta população. 
Parece existir consenso no sentido de que a prática de atividade 
física não implica em piora funcional, nem mesmo implica em 
aumento adicional das dimensões ventriculares. Mas já foi 
relatado que os portadores destes tipos de anomalia evoluem 
com mais frequência para sobrecarga volumétrica e redução 
da função contrátil do que atletas sem alterações cardíacas34 e, 
por isso, devem ser alvo de monitoração e acompanhamento 
por meio de métodos de imagem. Isto leva à recomendação de 
que esta anomalia deva ser procurada ativamente, até como 
consequência de sua prevalência, e os pacientes acompanhados, 
utilizando-se inclusive formas mais sofisticadas de análise 
do relaxamento e da contratação segmentar36, uma vez que a 
detecção precoce de anormalidades é fundamental no sentido 
de procurar prevenir a instalação de insuficiência cardíaca e a 
morte súbita nestes pacientes.

Habitualmente, a análise deste tipo de anormalidade 
é feita com eficácia pela Doppler-ecocardiografia, ficando a 
realização de outros tipos de exames para casos excepcionais. 
Há consenso de que a atividade física deveria ser suspensa 
apenas se há arritmias documentadas ou quando os exames 
de imagem demonstram a presença de disfunção ventricular37.

Há tendência, no momento, de adotar postura semelhante 
no que se refere a atletas com defeitos em outras valvas 
cardíacas. Alguns autores afirmam que diante de anormalidades 
com pequeno grau de repercussão hemodinâmica, poder-se-ia 
realizar o acompanhamento evolutivo, sem a necessidade de 
interromper a prática de esportes. Langer et al.38 demonstraram 
que portadores de insuficiência mitral ou aórtica de grau menor 
ou igual a II e que não mostrem alterações significativas à 
ecocardiografia podem praticar esportes, inclusive competitivo, 
sem restrições. Por outro lado, caso existam modificações dos 
parâmetros funcionais, mesmo que sutis, o paciente já deve 
ser considerado como pertencente ao grupo de risco para a 
incidência de morte súbita e afastado da prática de atividades 
esportivas38.

Quando existe suspeita de comprometimento da aorta, 
seja por doença congênita, seja por alterações adquiridas, 
também exige avaliação funcional pormenorizada e, se houver 
algum sinal de piora da função ventricular, a atividade física 
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deve ser suspensa39. Porém, como já mencionado, não há 
unanimidade de que a atividade deva ser interrompida caso o 
defeito seja de grau leve e não exista repercussão hemodinâ-
mica e há tendência a se tolerar diâmetros mais expressivos 
da aorta do que na população sedentária para se definir que 
existem aortopatias39.

Um cuidado especial existe no caso de jogadores 
profissionais de basquete, pois neste grupo há maior prevalência 
de síndrome de Marfan14,40. Yim et al.40 afirmam que o 
encontro de regurgitação da valva aórtica é mais comum e que 
qualquer paciente portador de sinais sugestivos de síndrome 
de Marfan deveria ser submetido à avaliação cuidadosa e, se 
houver incompetência valvar, o atleta deve ser afastado das 
atividades físicas profissionais40, em virtude do maior risco 
inerente a esta condição. Eles também mencionam que nesta 
população deva-se considerar a complementação da avaliação 
com tomografia computadorizada ou ressonância magnética 
para complementar a análise dos defeitos valvares, analisar o 
impacto sobre a função ventricular e estender a análise para o 
restante da aorta torácica40.

A avaliação funcional pode ser feita em casos com 
suspeita de disfunção ventricular para definir se há ou não 
comprometimento do miocárdio ou ainda diante da suspeita 
de cardiomiopatias ou miocardites. A detecção de defeitos na 
contratilidade pode indicar a presença de patologia, mas, por 
vezes, é necessário também realizar avaliações que forneçam 
mais dados sobre a condição do miocárdio, como discutiremos 
em outra seção14. Isto não permite, contudo, que se negligencie 
com a determinação dos parâmetros funcionais, tais como a 
variação da espessura e dos volumes ventriculares ao final de 
diástole e ao final de sístole, fração de ejeção e débito cardíaco, 
ou ainda dos índices de remodelamento e de hipocinesia 
regional, que são dados fundamentais para a tomada de decisão 
em especial quanto à necessidade de suspender a realização de 
atividades físicas.

Muitas vezes, a avaliação funcional deve ser feita 
sob estresse físico ou farmacológico, com o objetivo de se 
esclarecer o quadro clínico ou determinar a gravidade de um 
defeito14. Este tipo de abordagem fornece informações que 
podem esclarecer a presença de gradientes intraventriculares 
significantes, em suspeitas de cardiomiopatia hipertrófica, 
por exemplo, e potencializar defeitos regionais ou globais em 
pacientes com suspeita de miocardite. Uma das condições nas 
quais este tipo de exame é fundamental é observada quando 
há suspeita de doença arterial coronária.

A realização de exames que definem a qualidade da 
perfusão miocárdica pode revelar a presença de isquemia, o 
limiar no qual este evento ocorre e indicar a necessidade de 
revascularização percutânea ou cirúrgica14. Este tipo de exame, 
por sua vez, é particularmente indicado em casos de risco 
elevado e raramente utilizado em assintomáticos. A tomografia 
de coronárias, a despeito de ser um exame anatômico, pode 
ser realizada quando há conflito destes exames, ou se houver 
condição de paciente com risco intermediário ou baixo, no 

qual não é possível excluir a presença de obstruções coronárias 
como causa dos sintomas apresentados pelo paciente14. Da 
mesma forma, as avaliações funcionais podem ser feitas após 
exame de tomografia que tenha revelado lesões moderadas ou 
se havia artefatos que impediam a quantificação precisa do grau 
de estenose por este exame21.

exameS De imagem e avaliação Do miocárDio

A possibilidade de fornecer dados a respeito da condição 
do miocárdio e permitir a correlação entre este tipo de achado 
e o quadro clínico é um dos aspectos mais interessantes dos 
exames de imagem. Com este tipo de abordagem, pode-se inferir 
se há ou não a presença de fibrose ou necrose e quantificar a 
extensão destes defeitos5,7,14,30,41,42. Diferentes exames tentam, 
de algum modo, fornecer dados que traduzam a presença de 
anormalidades estruturais no miocárdio, incluindo a tomografia 
computadorizada e o ecocardiograma com Doppler tecidual.

A tomografia computadorizada apresenta, inclusive, 
perspectiva animadora com o potencial das técnicas de dupla 
ou múltipla energia para investigar a presença de anormalidades 
miocárdicas. Este avanço tecnológico abre a perspectiva de se 
obter informações sobre o tecido miocárdico a partir da análise 
da interação deste com o meio de contraste iodado, num plano 
muito mais avançado do que aquele que era possível até pouco 
tempo atrás e pode vir a ocupar destacado papel no estudo 
incruento do músculo cardíaco. Porém, até o momento, o maior 
volume de dados publicados em estudos avaliando atletas com 
suspeita de cardiopatia é com a ressonância magnética5,7,14,30,41,42.

A pesquisa de realce tardio indica a existência de 
processo inflamatório, necrose ou fibrose21. Este processo foi 
descrito e validado inicialmente para diagnosticar a presença de 
necrose ou fibrose após infarto do miocárdio, mas experiências 
posteriores demonstraram que se tratava de um poderoso 
marcador de mau prognóstico em pacientes com suspeita de 
diferentes cardiomiopatias21.

A utilidade clínica desta informação atingiu tal 
patamar de relevância que sua presença e a morfologia de sua 
apresentação passaram a ser aceitas como forma de confirmar a 
presença de algumas condições clínicas, tais como miocardite, 
fibrose pós-infarto do miocárdio e como marcador de necrose 
em casos de cardiomiopatia hipertrófica, dentre outros14,21. Os 
resultados favoráveis fizeram com que esta abordagem fosse 
aplicada também para a avaliação de atletas com suspeita 
clínica de cardiopatias. Plaisier et al.31 demonstraram que 
este tipo de análise aumentava a acurácia da diferenciação 
diagnóstica de displasia em atletas com arritmias. Isto é uma 
contribuição importante, porque, como já discutimos, a análise 
da contratilidade regional do ventrículo direito em atletas 
pode revelar imagens passíveis de serem confundidas com as 
alterações da contratilidade regional existentes nos portadores 
de displasia arritmogênica26.

O realce tardio auxilia também no esclarecimento 
diagnóstico em casos de suspeita diagnóstica de pericardite 
ou miocardite. Neste último, alguns autores tem associado 
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a forma de apresentação das áreas de realce com o agente 
etiológico e até mesmo com o prognóstico destes pacientes14,21. 
Embora a real prevalência de miocardite em atletas ainda seja 
tema de discussão, não há dúvidas de que, quando presente, 
ela representa uma situação de risco que, caso não seja tratada 
adequadamente, pode levar à morte do atleta14. A presença de 
realce tardio também pode ser útil no sentido de determinar se 
há ou não necrose em portadores de cardiomiopatia hipertrófica, 
um elemento que auxilia na definição do diagnóstico, uma 
vez que a presença de fibrose não é esperada em casos da 
hipertrofia adaptativa do coração de atleta7,14,30,41. Além de ser 
de relevância para a determinação do diagnóstico, este dado 
também tem valor prognóstico e pode indicar a existência de 
casos nos quais o tratamento da arritmia para prevenir morte 
súbita necessita ser mais agressivo.

Em decorrência dos resultados expostos acima, entende-
se que a avaliação das características do miocárdio em atletas 
deve fazer parte da investigação de atletas com suspeita de 
cardiopatias, em especial naqueles casos nos quais os dados 
morfológicos ou funcionais não forneceram todas as informações 
necessárias, ou não esclareceram plenamente o diagnóstico.

Alguns serviços têm procurado desenvolver técnicas de 
realce tardio a partir da tomografia com objetivos e resultados 
semelhantes aos conseguidos com a ressonância. Temos aplicado 
este tipo de metodologia no nosso serviço com sucesso, tanto 
em casos com suspeita de cardiomiopatia hipertrófica como em 
casos de miocardite. Contudo, alguns tópicos relacionados à dose 
de radiação e o uso de contraste iodado devem ser solucionados 
antes deste tipo de abordagem ganhar uso disseminado.

exameS De imagenS em atletaS SintomáticoS

A partir da discussão dos dados de literatura e da 
experiência do nosso serviço, acreditamos que seja possível 
propor um fluxograma sugerindo a realização racional dos 
exames de imagem. Quando utilizados de forma racional 
eles podem auxiliar a esclarecer o diagnóstico, estabelecer 
o prognóstico e auxiliar na escolha do melhor tratamento no 
momento adequado (Figura 1).

Conforme discutimos ao longo deste artigo, a realização 
de exames de imagem pode contribuir de maneira decisiva para 
o estabelecimento diagnóstico de diferentes situações clínicas. 
As Figuras 2 a 5 trazem alguns exemplos destas condições.

uSo De métoDoS De imagem em atletaS aSSinto-
máticoS

Há grande debate envolvendo o uso rotineiro de 
exames de imagem como primeira linha na triagem de atletas 
assintomáticos. Alguns autores afirmam que o uso dos exames 
de imagem pode encontrar casos de cardiopatias graves que 
não apresentam quadro clínico, mas que podem levar os atletas 
à morte no nível de esforço que estes realizam.

Figura 1. A realização de exames de imagem é normalmente feita após 
o encontro de alguma alteração encontrada nos exames de triagem. 
Habitualmente, o início compreende a realização do ecocardiograma. 
Se este definir o diagnóstico, pode-se tomar a conduta mais adequada 
para o caso, incluindo o retorno à prática de esportes, com reavaliações 
programadas, conforme a indicação clínica. Caso persistam dúvidas, 
pode-se considerar avançar na investigação. A escolha pode recair 
sobre a ressonância (RMC) se a suspeita mais forte for da presença 
de alterações do miocárdio. Caso a suspeita aponte para a maior 
premência de avaliação de doença coronária (DAC) ou origem 
anômala de coronária (OAC), a escolha pode recair sobre a tomografia. 
Caso exista contraindicação para algum destes exames, o outro poderia 
ser realizado na tentativa de esclarecer o diagnóstico.

Figura 2. Ressonância magnética de atleta com queixa de palpitações 
e pré-síncope e com espessura miocárdica de 14 mm ao final de 
diástole ao ecocardiograma e à ressonância. Este último, porém, 
demonstrou também a presença de pequenas áreas de realce tardio, 
que já traduziam a presença de fibrose e confirmavam a natureza 
patológica das alterações encontradas.
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Figura 3. Paciente de 28 anos, praticante de arremesso de martelo, 
que apresentava síncopes e palpitações. O ecocardiograma sugeriu 
a presença de redução da contratilidade do ventrículo direito. Este 
achado foi confirmado pela ressonância, que também demonstrava a 
presença de realce tardio na parede do VD e no septo. A combinação 
destes achados sugeria o diagnóstico de displasia arritmogênica do 
ventrículo direito.

Figura 4. Atleta (jogador profissional de tênis), com queixa de can-
saço e tonturas que, ao ecocardiograma, apresentava discreta redução 
da contratilidade ventricular e espessura diastólica de 13 mm, sem 
outros sinais de cardiopatia estrutural. A ressonância confirmou o 
comprometimento da função ventricular e demonstrou a presença de 
realce tardio na porção média, achado característico de miocardite.

Figura 5. Maratonista de 37 anos com história familiar de doença 
coronária que apresentou quadro de síncope e dispneia de início súbito. 
O ecocardiograma mostrou hipocinesia anterior, o teste ergométrico 
sugeriu isquemia e a tomografia revelou oclusão da artéria coronária 
direita com circulação colateral a partir da artéria descendente anterior 
que mostrava placa de ateroma discreta e calcificada.

Outros, contudo, apontam a falta de evidências sólidas 
que pudessem sustentar o uso rotineiro, afirmando que a 
aplicação indiscriminada destes exames pode levar a erros 
diagnósticos, a suspensão desnecessária de atividades físicas 
com potencial ruína financeira destes atletas e que o número de 
casos diagnosticados não justifica a utilização de métodos sem 
base clínica para o uso destes. Alguns afirmam que pode haver 
até realce tardio, em especial em maratonistas, sem que exista 
nenhuma cardiopatia subjacente. Contudo, não se dispõem de 
estudos de acompanhamento no longo prazo para definir-se 
o real impacto destes achados. Não há dúvidas, porém, que 

algum tipo de avaliação de triagem deve ser feita e que, diante 
da presença de alterações clínicas, exames de imagem devem 
ser realizados e contribuirão de modo decisivo para o manejo 
adequado destes casos.
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Um Atestado Médico é um documento de fé pública, parte 

integrante do atendimento, direito do paciente solicitá-lo 

e confirma a veracidade de um ato médico realizado. Ao 

atestar condição de saúde no esporte, importante é que 

o médico reflita sobre o seu real conhecimento sobre as 

atividades físico-esportivas escolhidas, principalmente, 

eventuais riscos nessas práticas. Na dúvida, a atitude 

ética (evitar imperícia) é a de não fornecer o documento, 

orientando o paciente a procurar um médico em condições de 

fazê-lo. O Código de Ética Médica não dita que a avaliação 

seja restrita a especialista no esporte ou cardiologista, mas 

vinculada ao nível de informações e o conhecimentos dos 

quais o profissional dispõe. Ao fornecer atestado para 

atividades físico-esportivas, é fundamental conhecer o 

esporte que será praticado e que a pessoa não porta doenças 

de risco nessa prática. Deve-se conhecer os objetivos do 

paciente desde a intensidade da prática de atividades físicas, 

se para lazer ou competições. No atestado devem constar as 

limitações clínicas identificadas: tipo de exercício adequado; 

se a atividade só é permitida com acompanhamento médico 

(reabilitação cardiovascular) e se há proibições para certos 

exercícios. Não se deve apor validade e sim usar “no 

momento” a pessoa não apresenta contraindicações para 

atividade física almejada.

A medical certificate is a document of public trust, an integral part 

of care, the patient’s right to request it and confirms the veracity 

of a medical act performed. To certify health condition in the 

sport, it is important that doctors reflect on their own knowledge 

about physical and sports activities chosen, mainly about possible 

risks in these practices. When in doubt, the ethical attitude (avoid 

malpractice) is to not provide the document, guiding the patient 

to seek medical advice from a professional in a position to do so. 

The code of medical ethics does not state that the evaluation is 

restricted to a cardiologist or a specialist in sports, but linked to the 

level of information and the knowledge of which the professional 

features. When providing certificates to physical sports activities, it 

is fundamental to know about the sport that is practiced and that the 

person does not have risk diseases for these practices. Physicians 

must be aware of the patient’s choice for the intensity of the 

practice of physical activities, whether for leisure or competition. 

The certificate shall contain: the clinical limitations identified, 

appropriate type of exercise; if the activity is only permitted with 

medical follow-up (cardiovascular rehabilitation) and if there are 

prohibitions for certain kinds of exercises. Do not affix validity, 

but make sure to write that (“at the moment”) the person does not 

present contraindications to the physical activity desired.

meDical certiFicate For recreation anD SPort PhySical 
activity

Descriptors: ethic, health certificate, leisure activities, 
sports.

Descritores: atestado de saúde, atividades de lazer, esportes, 
ética.
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Um atestado médico é um documento de fé pública, 
parte integrante do atendimento, portanto direito 
do paciente solicitá-lo e tem como função básica 

confirmar a veracidade de um ato médico realizado. A 
responsabilidade pela emissão do atestado médico é de 
profissional ativo, devidamente habilitado e inscrito no CRM, 
confeccionado em receituário próprio, sem rasuras e legível 
(pode-se digitá-lo em computador). De objetivo ético, prático 
e entendido corretamente pelo paciente e pela pessoa e/ou 
instituição para a qual o documento se destina.

Especificamente, abordaremos o atestado com finalidade 
para a prática da atividade física ou esportiva, sendo que é o 
paciente (ou seu representante legal) quem determina seu uso.

Uma razoável quantidade de erros éticos é encontrada na 
elaboração de um atestado médico para a prática de atividades 
físicas e esportivas, como exemplo, “Fulano de tal” está apto 
à prática de exercícios em geral”, sem definir o que pode e 
quais limitações.

Devemos sempre valorizar o atestado! Tão importante 
sob os pontos de vista ético, legal e prático, uma imensa 
parcela da população e, pior ainda, de médicos não dão nenhum 
valor ao atestado, o chamando de um “documentozinho” sem 
importância, facilitando uso questionável e conteúdo inverídico.

O carimbo não é obrigatório! O hábito entre os 
profissionais carimbar o receituários e atestados surgiu para 
que fossem evitadas determinadas confusões como letra ilegível 
do médico.

“Instrumento de uso pessoal, o carimbo tem a finalidade 
de simplificar o trabalho do médico em sua identificação 
obrigatória, por conter nome e número de CRM. Apesar 
da praticidade, seu uso não é obrigatório, desde que haja, 
no documento expedido pelo médico, a possibilidade de 
identificá-lo como emissor. Assim, é perfeitamente substituível 
por simples assinatura e grafia do número de CRM, conforme 
esclarece a Resolução CFM nº 1.851/2008, em seu Art. 1º, 
item IV. Há, ainda, quem defenda que o carimbo não possa ser 
exigido por ninguém: parecer do CREMESP de nº 23.875/00 
lembra o quanto é descabida a obrigatoriedade, até porque 
qualquer pessoa pode mandar fazer um carimbo de médico com 
CRM falso. Portanto, carimbo não dá ao documento nenhuma 
prova de autenticidade. O que se exige é que os documentos 
médicos tenham a assinatura do médico, seu nome e número 
de CRM legíveis, podendo isto ser feito de próprio punho ou 
com o uso de carimbo1”.

É cada vez mais comum que médicos de qualquer 
especialidade recebam pedidos para fornecer atestados 
destinados à prática de atividades físicas de fitness, certas 
modalidades de exercícios de alta intensidade em academias 
(lutas marciais, spinning, etc) e esportivas em clubes e 
campeonato das Federações Esportivas. Tais práticas, mesmo 
não sendo competitivas, evidentemente que pela intensidade, 
podem ter riscos cardíacos eventuais e, como consta na Diretriz 
em Cardiologia do Esporte e do Exercício da SBC e SBME, 
necessitam de avaliação médica pré-participação competente2.

Quando procurado para atestar condição de saúde 
no esporte, o ideal é que o médico reflita sobre o seu real 
conhecimento sobre as atividades físicas e/ou esportivas 
escolhidas, principalmente, eventuais riscos presentes nessas 
práticas. Na dúvida (para evitar ações de imperícia), a atitude 
ética é a de não fornecer o documento, orientando o paciente a 
procurar um colega em condições de fazê-lo. O Código de Ética 
Médica não impede que médicos realizem atendimentos para 
os quais se sintam capacitados. Isso significa que tal avaliação 
não é restrita a especialista no esporte ou cardiologista, mas 
sim, vinculada ao nível de informações e o conhecimentos dos 
quais o profissional dispõe. Ao fornecer atestado para atividades 
e/ou práticas esportivas, é fundamental conhecer o esporte que 
será praticado e que a pessoa não é portadora de doenças de 
risco nessa prática.

No atendimento inicial, devemos conhecer os objetivos 
do paciente: prática de atividades físicas leves, moderadas 
ou intensas, com intenção de lazer ou de competições. Do 
atestado devem constar as limitações clínicas identificadas; 
qual é o tipo de exercício adequado; se a atividade só é 
permitida sob prescrição ou com acompanhamento médico 
(reabilitação cardiovascular) e se o paciente está proibido de 
praticar certos exercícios.

Não se deve apor validade e é obrigatório informar 
ao paciente de que atestados apontam probabilidades, não 
certezas. O indicado é usar no momento a pessoa não apresenta 
contraindicações para atividade física almejada. Informações 
incompletas e inconclusivas sugerem que o preenchimento 
do documento foi feito por mera “camaradagem” e em locais 
inadequados (fora do consultório).

Alerta: o Código de Ética Médica, em seu Art. 80, proíbe 
o médico de “expedir documento médico sem ter praticado 
ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que 
não corresponda à verdade”. Já o Art. 302 do Código Penal 
Brasileiro prevê pena de detenção de um mês a um ano ao 
médico que emitir atestado médico falso.

aS acaDemiaS e oS ateStaDoS

A exigência dos atestados em academias paulistas 
ganhou vulto a partir da Lei Estadual de nº 10.848/01, que, 
dentre outros pontos, obriga seus clientes a apresentarem 
atestados médicos recentes e específicos para a prática esportiva 
para a qual desejam se inscrever: um paciente considerado apto 
para praticar caminhada em esteira, por exemplo, pode não o 
ser para fazer spinning ou levantamento de peso.

A lei determina também que todas as academias deverão 
manter cadastro atualizado com as informações médicas dos 
alunos.

Pelo Código de Defesa do Consumidor (e dependendo 
da interpretação jurídica), parte da responsabilidade por uma 
morte em academia ou durante exercícios sob orientação de 
um personal trainer recairá sobre o proprietário da academia; 
quem orienta os exercícios; e o médico que atestou a sanidade.
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Recomendações éticas para uma melhor redação, 
básicas e apoiadas em artigos do Código de Ética Médica 
(vários artigos do capitulo X), Código Penal (artigo 302) e 
Código de Defesa do Consumidor (artigos 6 e 14):

Em conclusão:
1. Atestado é um documento de fé pública de um ato 

médico.
2. Nunca atestar sem examinar, inclusive parentes 

e amigos!
3. O atestado reflete o resultado de uma consulta e 

dos exames complementares.
4. É direito de o paciente solicitá-lo, não pode ser 

cobrado à parte.
5. Não deve ter validade futura. O médico não poderá 

se responsabilizar por algo futuro em que ele não 
interfere.

6. Só deve conter o CID se o paciente autorizar por 
escrito.

Exemplo de um modelo1:

Atesto que a avaliação médica de _________, RG _______,
não identificou doença ativa, não havendo, portanto, no  
momento, restrição para:

- Realizar atividades físicas sem limitações (ou com limitações...)

- Realizar atividades esportivas de intensidade...

reFerênciaS

 1. Oselka G (coord). Atestado médico: prática e ética. São Paulo: Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP); 2013. 152p
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Dentro do processo de decisão médica em cardiologia, em especial 

na doença arterial coronária, com a necessidade de avaliar o paciente 

individualmente dentro do binômio diagnóstico-prognóstico, estão 

incluídos os exames complementares não invasivos. Quando indicados 

nas populações classificadas como probabilidade pré-teste intermediária 

de doença, alcançam habitualmente sua máxima eficiência, mas envolvem 

riscos inerentes aos métodos empregados, que devem ser abordados no 

sentido de fornecer a máxima segurança ao paciente dentro da melhor 

relação custo-efetividade. No caso das provas de estresse físico como o 

teste ergométrico (TE), a despeito de ser considerado um procedimento 

seguro, há relatos de eventos de natureza grave como infarto do miocárdio 

(IM) e morte, com estudos sugerindo de zero a seis mortes ou paradas 

cardíacas e dois a 10 IM por 10.000 testes realizados. Ressalta-se, no 

entanto, que as estimativas variam de modo significativo de acordo à 

prevalência e gravidade da doença cardíaca de base na população testada, 

sendo tais dados corroborados em diretrizes nacionais da especialidade. 

Destacados tais fatos, torna-se obrigatório o conhecimento pelo médico 

das implicações médico-legais do procedimento, abordadas nos Códigos 

de Proteção ao Consumidor, Civil Brasileiro e de Ética Médica e 

que são passíveis de aplicação. Há considerações adicionais quando 

exames complementares que empregam estresse físico, estímulo ou 

estresse farmacológico associam-se com a injeção de radiofármacos 

para o estudo da perfusão do miocárdio, como o tálio 201 ou isonitrilas 

(MIBI ou tetrofosmin) marcadas com tecnécio 99m, considerando-se 

a exposição à radiação e intercorrências possíveis relacionadas ao 

estresse, documentados em TCLE apropriado. Nestes casos, a depender 

de interpretação jurídica para a situação específica, como, por exemplo, 

o desencadeamento de intercorrências médicas durante a realização de 

provas de estresse para a avaliação de doença coronária suspeita ou 

conhecida, que resulte em reclamação por parte do paciente ou familiares 

ou, ainda, em caso de sequela atribuída ou constatada, devem ser definidas 

as responsabilidades médicas básicas.
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Within the cardiology medical decision-making, especially in 

coronary artery disease, and the need to evaluate the individual 

patient in binomial diagnosis-prognosis, as well as meet the 

conceptuation of incremental prognostic value, the complementary 

non-invasive examinations are included: when indicated in 

populations classified as intermediate pretest probability of illness 

they usually reach their maximum efficiency, but involve risks 

inherent in methods, which must be addressed in order to provide 

maximum safety to the patient within the best cost effectiveness 

ratio. In case of evidence of physical stress such as exercise testing 

(EXT), in spite of being considered a safe procedure, there are 

reports of serious nature, such as myocardial infarction (MI) and 

death, with studies suggesting from zero to six deaths or cardiac 

arrest and two to ten MI for 10.000 tests performed. It should be 

noted however, that estimates vary significantly according to the 

prevalence and the severity of heart disease based on the population 

tested, being such data supported by national specialty guidelines. 

Highlighted such facts, it becomes mandatory the doctor’s 

knowledge about the medical-legal implications of the procedure, 

consumer protection codes, Brazilian civil and medical ethics that 

can be applied. There are other considerations when additional 

tests that emply physical stress, stimulation or pharmacological 

stress associated with the injection of radio pharmaceuticals for 

the study of myocardial perfusion, as thallium 201 or isonitriles 

(MIBI or tetrofosmin) labeled with technetium 99 m, considering 

the radiation exposure and possible complications related to stress, 

documented in appropriate free informed consent statement. Finally, 

basic medical responsibilities must be clearly defined in specialty 

guidelines, considering that the triggering of medical mishaps while 

conducting stress tests may result in a complaint by the patient or 

family, with the resulting legal implications.
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Dentro do processo de decisão médica em cardiolo-
gia, em especial na doença arterial coronária, com a 
necessidade de avaliar o paciente dentro do binômio 

diagnóstico-prognóstico1-3 e conhecer a conceituação de valor 
prognóstico incremental4,5 estão incluídos os exames comple-
mentares não invasivos. Quando indicados nas populações 
classificadas como probabilidade pré-teste intermediária de 
doença, alcançam habitualmente sua máxima eficiência, mas 
envolvem riscos inerentes aos métodos empregados, que devem 
ser abordados no sentido de fornecer a máxima segurança ao 
paciente dentro da melhor relação custo-efetividade6,7. No caso 
das provas de estresse físico como o teste ergométrico (TE), a 
despeito de ser considerado um procedimento seguro, há relatos 
de eventos de natureza grave como infarto do miocárdio (IM) e 
morte, com estudos sugerindo de zero a seis mortes ou paradas 
cardíacas e dois a 10 IM por 10.000 testes realizados. Ressalta-
-se, no entanto, que as estimativas variam de modo significativo 
de acordo com a prevalência e gravidade da doença cardíaca 
de base na população testada6,8, sendo tais dados corroborados 
em diretrizes nacionais da especialidade9.

Destacados tais fatos, torna-se obrigatório o conhecimento 
pelo médico das implicações médico-legais do procedimento, 
abordadas nos Códigos de Proteção ao Consumidor, Civil 
Brasileiro e de Ética Médica9 e que são passíveis de aplicação. 
Neste caso, a depender de interpretação jurídica para a 
situação específica, como, por exemplo, o desencadeamento 
de intercorrência médica durante a realização de um teste 
ergométrico, que resulte em reclamação por parte do paciente 
ou familiares, ou, ainda, em caso de sequela atribuída ou 
constatada, podem se fazer pertinentes artigos dos mesmos 
códigos, anteriomente não citados na literatura médica.

Código de Ética Médica10- com base na resolução do 
Conselho Federal de Medicina, número 1931/2009, publicada 
no Diário Oficial da União de 24/09/2009, Seção 1, pág. 90 
(Retificação publicada no mesmo veículo de comunicação, 13 
de outubro de 2009, Seção I, p.173), Capítulos: III, artigos 1,2, 
3, 4; IV, artigo 22; V, artigos 31, 32, 38; IX, artigos 73, 74, 76; 
X, artigos 87, 88, 89, descritos a seguir:

Capítulo III - Responsabilidade profissional: é vedado 
ao médico

Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, 
caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.

Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre 
pessoal e não pode ser presumida.

Art. 2º Delegar a outros profissionais atos ou atri-
buições exclusivos da profissão médica. Ressalta-se, nesta 
conceituação, a recente resolução do Conselho Federal de 
Medicina sobre a realização do Teste Ergométrico apenas por 
profissional médico11,12, conforme transcrição constante no site 
www.cfm.org.br:

“Resolução do CFM determina que médico deve acom-
panhar todas as etapas do teste ergométrico”

27 de Setembro de 2013

Além de sua presença durante todo o transcorrer do 
exame, o profissional médico precisa estar habilitado e 
capacitado para atender emergências cardiovasculares 
que porventura ocorram, sendo considerada falta de 
ética a delegação do acompanhamento deste tipo de 
exame para outro profissional da área da saúde. Essas 
determinações constam na Resolução 2021/13 do Con-
selho Federal de Medicina (CFM), publicada nesta data 
no Diário Oficial da União.

O teste ergométrico é um procedimento em que o 
paciente é submetido a esforço físico programado e 
individualizado com a finalidade de avaliar as respostas 
clínicas, hemodinâmicas, autonômicas, eletrocardio-
gráficas, metabólicas e, eventualmente, ventilatórias ao 
exercício. Ele configura método universalmente aceito 
para o diagnóstico de doenças cardiovasculares e é 
também útil na determinação prognóstica e na avaliação 
da resposta terapêutica, da tolerância ao esforço e de 
sintomas compatíveis com arritmias.

Entre os aspectos que devem ser observados pelos 
médicos na aplicação do teste ergométrico, está a neces-
sidade de obter consentimento esclarecido do paciente 
ou de seu representante legal. Em casos de menores de 
idade, pais ou responsável devem permanecer na sala de 
exame. No entendimento do CFM, sua aplicação exige 
solicitação por escrito.

A liberação do paciente só deve acontecer após o resta-
belecimento de suas condições de repouso adequadas. 
Para aprovar a medida, o CFM levou em consideração 
vários aspectos, como o fato de que o teste só pode ser 
realizado por solicitação médica e que a emissão do 
laudo seja precedida de interpretação clínica, hemodinâ-
mica, autonômica e eletrocardiográfica, além de orien-
tação do indivíduo para retorno ao médico assistente.

De acordo com o presidente do CFM, o cardiologista 
Roberto Luiz d’Ávila, o teste ergométrico possibilita 
ao médico detectar isquemia miocárdica, reconhecer 
arritmias cardíacas e distúrbios hemodinâmicos 
induzidos pelo esforço. Avaliar a capacidade funcio-
nal e a condição aeróbica, diagnosticar e estabelecer o 
prognóstico de determinadas doenças cardiovasculares, 
prescrever exercícios, avaliar objetivamente os resulta-
dos de intervenções terapêuticas, fornecer dados para 
a perícia médica e demonstrar ao paciente suas reais 
condições físicas também são detectáveis.

“A despeito do baixo risco inerente à realização do teste 
ergométrico, ele é importantíssimo no diagnóstico de 
algumas doenças, com implicações jurídicas relacio-
nadas ao procedimento, sendo imperativa a existência 
de resolução específica regulamentando o assunto”, 
argumenta o presidente do CFM, que foi o relator da 
proposta no plenário.
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De acordo com a mesma determinação, é imprescindí-
vel a presença do médico na sala durante o teste ergo-
métrico. As condições adequadas para sua realização 
estão previstas no Manual de Fiscalização do Conselho 
Federal de Medicina e incluem a obrigatoriedade de 
equipamentos, como o desfibrilador, e de medicamentos 
no local de realização do teste para viabilizar o aten-
dimento de intercorrências - especialmente de paradas 
cardiorrespiratórias.
Art. 3º Deixar de assumir responsabilidade sobre 

procedimento médico que indicou ou do qual participou, 
mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.

Art. 4º Deixar de assumir a responsabilidade de 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, 
ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu 
representante legal.

Capítulo IV - Direitos humanos: é vedado ao médico
Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de 

seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento 
a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

Capítulo V - Relação com pacientes e familiares: é vedado 
ao médico

Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu 
representante legal de decidir livremente sobre a execução de 
práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente 
risco de morte.

Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de 
diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu 
alcance, em favor do paciente.

Art. 38. Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob 
seus cuidados profissionais.

Capítulo IX - Sigilo profissional: é vedado ao médico
Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em 

virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, 
dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.

Art. 74. Revelar sigilo profissional relacionado a 
paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes 
legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, 
salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

Art. 76. Revelar informações confidenciais obtidas 
quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por 
exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo 
se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da 
comunidade.

Capítulo X - Documentos médicos: é vedado ao médico
Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada 

paciente.
Art. 88. Negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, 

deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como 

deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, 
salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a 
terceiros.

Art. 89. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, 
salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender 
ordem judicial ou para a sua própria defesa.

Obs: cabe a menção citada no Capítulo I, referente 
a Princípios Fundamentais, em seu item terceiro, que para 
exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico ne-
cessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de 
forma justa.

Código de Proteção ou Defesa do Consumidor e 
Código Civil Brasileiro - lei 8078 de 11/09/1990.
Título I - Dos direitos do consumidor

Capítulo I - Disposições gerais
Art. 1º O presente código estabelece normas de pro-

teção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse 
social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso 
V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições 
Transitórias.

Capítulo III - Dos direitos básicos do consumidor
Art. 6º São direitos básicos do consumidor
I a proteção da vida, saúde e segurança contra os 

riscos provocados por práticas no fornecimento 
de produtos e serviços considerados perigosos ou 
nocivos;

III a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade, 
tributos incidentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei 
nº 12.741, de 2012);

Capítulo IV - Da qualidade de produtos e serviços, 
da prevenção e da reparação dos danos

Seção II - Da responsabilidade pelo fato do produto e do 
serviço

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, indepen-
dentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se 
em consideração as circunstâncias relevantes, entre as 
quais:

I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam;
III a época em que foi fornecido.
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cóDigo civil BraSileiro

Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.
Título III - Dos atos ilícitos

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

• Considerando o exposto acima como verdadeiro, 
conforme explícito na III Diretrizes sobre teste er-
gométrico da Sociedade Brasileira de Cardiologia9, 
publicadas em 2010, e, portanto, com informações 
passíveis de serem aplicadas, com base na 
legislação, a um serviço prestado, devem ser defi-
nidas as responsabilidades médicas básicas:

• o paciente tem o direito e necessita ser informado e 
conscientizado dos riscos previsíveis do procedimento 
e autorizar sua realização. Esta é realizada pela 
assinatura de documento específico, denominado 
habitualmente “Consentimento Informado” ou 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), com o conhecimento expresso de duas 
testemunhas (sugestões 1, 2, 3)13.

Sugestão 1 - “Declaro que fui informado sobre as fina-
lidades do exame ergométrico a que irei me submeter, estando 
ciente de sua forma de execução, de eventuais sintomas, can-
saço e/ou outras anormalidades que poderão advir consequente 
à aplicação do método.

Sugestão 2 - “Concordo voluntariamente em me sub-
meter a um TE, que tem como finalidades principais avaliar 
as respostas cardiovasculares e gerais, frente à aplicação 
de esforço físico progressivo. Este poderá ser realizado em 
esteira rolante ou bicicleta eletromagnética, com possibili-
dade do aparecimento de sintomas, como cansaço, falta de 
ar, dor no peito, etc. sendo mínimas as chances de ocorre-
rem complicações de difícil controle clínico. Tal exame foi 
indicado pelo meu médico assistente para complementação 
de avaliação”.

Este documento deverá ser assinado pelo paciente e por 
duas testemunhas.

Sugestão 3 - Termo de Esclarecimento, Ciência e 
Consentimento para Teste Ergométrico (Instituto Dante Pazza-
nese de Cardiologia - Serviço de Reabilitação Cardiovascular).

do músculo do coração, doenças congênitas e capacidade 
física; também auxilia na orientação de atividades físicas.

É natural que durante o teste ergométrico o paciente 
tenha a sensação de cansaço e que ocorra a aceleração 
da respiração e batimentos cardíacos. Contudo, pessoas 
com doença cardíaca poderão manifestar ou evidenciar 
sintomas como dor no peito, palpitações, falta de ar, can-
saço desproporcional ao nível de esforço aplicado e outros, 
de acordo com o seu problema. Para que se possa ter uma 
boa qualidade do eletrocardiograma, a pele do peito onde 
são colocados os eletrodos deve ser preparada através de 
limpeza com gaze, álcool e uma lixa muito fina. Por este 
motivo, deve-se evitar sol no peito durante cinco dias após 
o exame, para prevenção de queimaduras na pele.

Antes do início do exame, o paciente deve permanecer 
por alguns minutos em repouso. O teste ergométrico é 
executado por médico qualificado e supervisionado por 
um profissional médico com grande experiência nesta área 
(frase incluída considerando-se treinamento de médicos em 
programa de Residência Médica e Pós-Graduação). O esfor-
ço será interrompido quando o médico julgar necessário, e 
em presença de possíveis alterações clínicas, nível de cansa-
ço, alterações dos batimentos cardíacos, da pressão arterial.

É importante saber que, a pedido do paciente, em 
qualquer momento o exame poderá ser descontinuado, porém 
lembramos que neste caso a interrupção precoce do exame pode 
não fornecer as informações desejadas pelo médico solicitante. 
Após o fim do exercício, no período pós-esforço, a avaliação 
médica deve se estender por alguns minutos até o retorno às 
condições pré-teste. A duração total do exame é em torno de 
30 minutos.

A probabilidade de alguma complicação cardíaca 
grave durante o teste ergométrico é extremamente rara, 
porém não é nula. Contudo, o Serviço de Reabilitação tem 
todos os recursos disponíveis (equipamentos e médicos) 
para atuar de forma eficiente em qualquer eventualidade.

Os pacientes com idade menor que 18 anos somente 
poderão realizar o exame se estiverem acompanhados por 
pessoa maior responsável legal.

• Este termo de consentimento livre e esclarecido 
poderá conter palavras que o (a) Sr.(a) não entende. 
Peça ao médico ou outra pessoa do setor para 
explicar para você qualquer informação que não 
tenha entendido claramente.Paciente: _________________________

Prontuário: _____________________

O Teste Ergométrico é um exame onde se aplica um 
exercício físico, em esteira rolante ou bicicleta ergométrica, 
que aumenta aos poucos até que o paciente fique muito can-
sado. Antes, durante e após este exercício haverá acompanha-
mento contínuo e registro do eletrocardiograma, da pressão 
arterial, batimentos cardíacos e sintomas. É realizado para 
diagnosticar e avaliar as doenças do coração, como: entupi-
mento das artérias, problemas nas válvulas, enfraquecimento 

Confirmo que li as informações acima, compreendi, esclareci minhas 
dúvidas e concordo com a realização da cirurgia/procedimento.

□ Paciente □ Responsável

Nome Legível: 
__________________________

Assinatura: 
___________________

Grau de parentesco: 
____________________

Identidade 
nº__________________

Data: _____/_____/______ Hora: _____:_____
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sugere-se a comunicação e solicitação de parecer 
de Comissão de Ética local e do Conselho Regional 
de Medicina. A unidade de saúde deverá ter 
livro próprio para registro das intercorrências, 
colhendo-se assinaturas dos auxiliares técnicos 
presentes no exame, bem como do médico operador 
e enfermagem responsável;

• se arguido pelo paciente ou seu representante 
legal, o médico tem a obrigatoriedade da infor-
mação clara e concisa dos resultados do teste. 
Em casos de exames considerados de alto risco 
de eventos para o paciente, o médico assisten-
te deverá ser imediatamente contatado para a 
tomada de decisão, bem como os familiares e 
paciente orientados de acordo às normatizações 
médicas existentes;

• caso não seja possível contato direto com o médico 
assistente, a responsabilidade da orientação inicial 
passa ao médico operador do exame, que poderá, na 
condição de alto risco, sugerir a conduta apropriada, 
até que a comunicação com o médico de origem 
seja reestabelecida.

• Finalmente, há considerações adicionais quan-
do exames complementares que empregam 
estresse físico, estímulo ou estresse farmacológico 
associam-se com a injeção de radiofármacos para o 
estudo da perfusão do miocárdio, como o tálio 201 
ou isonitrilas (MIBI ou tetrofosmin) marcadas com 
tecnécio 99m14,15, considerando-se a exposição à 
radiação16,17 e intercorrências possíveis relacionadas 
ao estresse, documentados em TCLE apropriado 
(sugestões 4, 5, 6):

Sugestão 4 - Termo de Esclarecimento, Ciência e 
Consentimento para Cintilografia do Miocárdio sob Estímulo 
Farmacológico (Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia - 
Serviço de Medicina Nuclear - não transcrito de forma inte-
gral, com modificações para melhor compreensão).

• Este termo de consentimento livre e de esclareci-
mento poderá conter palavras que o Senhor (a) não 
entende. Peça ao médico do estudo ou outra pessoa 
da equipe do estudo para explicar a você qualquer 
palavra ou informação que o Senhor (a) não tenha 
entendido claramente.

Cintilografia do miocárdio com sestamibi-TC99m 
associada ao estresse farmacológico com dobutamina: exa-
me não invasivo realizado em 2 dias diferentes e que permite 
estudar indiretamente o fluxo de sangue (perfusão) que chega 
ao músculo do coração. Está indicado quando não é possível 
realizar a quantidade de exercício necessária para a correta in-
terpretação do exame, e também quando não é possível utilizar 
o dipiridamol/adenosina devido à presença de asma, enxaqueca 
frequente ou estenose carotídea bilateral.

A dobutamina age aumentando os batimentos cardíacos 
e a pressão arterial, assim elevando o duplo produto e tentando 

Deve ser preenchido pelo médico
Expliquei todo o procedimento do teste ergométrico que 

o paciente acima referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou 
seu responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas, tendo 
respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo 
com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável está 
em condições de compreender o que lhes foi informado.

Nome do médico: _____________________

Assinatura: ___________________

CRM: _____________

• o exame em questão deve ser realizado segundo 
normas estabelecidas e publicadas em literatura mé-
dica reconhecida pela Sociedade da Especialidade, 
por sua vez reconhecida pela especialidade mãe 
(Sociedade Brasileira de Cardiologia), sempre no 
sentido de minimizar os riscos;

• é obrigatório o pedido médico com a solicitação 
do exame. Se neste constar o Código Internacional 
de Doenças específico, deve haver autorização 
expressa do próprio paciente, no mesmo pedido;

• recomenda-se a obtenção prévia do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido, assinado pelo próprio 
paciente ou seu representante legal, em caso de me-
nores de 18 anos, conforme exposto anteriormente.

• quando o exame solicitado é para menores de idade, 
há necessidade da permanência de familiar direto 
ou representante legal na sala de exame;

• o teste ergométrico deve ser realizado, em todas as 
suas etapas, por médico habilitado e capacitado ao 
atendimento médico de emergências, incluindo o 
evento de parada cardiorrespiratória. Tal afirmação 
implica na presença física obrigatória do profissional 
dentro da sala de exame (Norma CFM 2021/13);

• a aplicação do esforço físico programado, conforme 
a solicitação médica, só deve ser iniciada após ava-
liação clínica e eletrocardiograma de 12 derivações 
em repouso, que não contraindiquem a sua realização;

• o paciente só será liberado da sala de exames, ao 
final do período de recuperação pós-esforco, com 
reavaliação médica que comprove a estabilidade 
clínica, hemodinâmica e eletrocardiográfica;

• o laudo médico elaborado deve incluir todas 
as etapas do exame e informações pertinen-
tes às avaliações clínica, hemodinâmica e 
eletrocardiográfica, com sugestão final de 
diagnóstico e outros dados julgados como de 
importância pelo médico que realizou o exame, 
bem como a orientação para retorno ao médico 
assistente;

• na eventualidade da ocorrência de eventos de 
natureza grave ou fatal durante ou após a prova, 
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provocar desequilíbrio entre o que seu coração recebe de san-
gue e o que é ofertado a ele pelas artérias coronárias. Para a 
realização deste exame, não é necessária internação. O exame 
é realizado no setor de Medicina Nuclear do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, em duas fases, geralmente em dias 
diferentes, e é realizado sob a supervisão direta dos médicos do 
setor. O Senhor (a) será orientado quanto à suspensão adequada 
de medicamentos.

Primeira fase: No primeiro dia, o Senhor (a) receberá 
a injeção de um líquido chamado dobutamina que promoverá 
modificações como se seu coração estivesse sendo submetido 
a um estresse. A duração desta infusão será de até 15 minutos, 
podendo ser acompanhada de sensação transitória de mal-estar, 
calor no corpo, dificuldade de respirar, dor de cabeça, sensação 
do coração acelerado.

Em alguns casos, dores no peito e alterações no ele-
trocardiograma podem ocorrer, igualmente de curta duração 
e habitualmente controladas rapidamente por medicamentos. 
Durante a injeção de dobutamina, a dose mínima de uma 
substância radioativa será administrada, sendo captada pelas 
células do coração. Esta substância radioativa geralmente não 
apresenta efeitos colaterais ou danos comprovados ao Sr (a). 
Após 30-60 minutos de injeção desta substância radioativa 
chamada sestamibi-Tc99m (MIBI), o Senhor (a) fará imagens 
do coração em um aparelho chamado Gama câmara.

Segunda fase: em outro dia, que pode ser ou não o dia 
seguinte da primeira fase, o Senhor (a) receberá novamente a 
substância radioativa em pequena dose e após 30-90 minutos 
imagens serão novamente adquiridas do seu coração. Ainda 
gostaríamos de salientar que é um exame seguro, não sendo 
recomendado em portadores de arritmias graves, em portado-
res de dores no peito muito frequentes e incontroladas, ou nos 
primeiros dias após infarto do miocárdio.

• A experiência mundial com este exame é grande, 
com complicações que necessitam atendimento de 
urgência e internação em torno de 1 para cada 2.000 
exames realizados.

• Benefícios: Além do seu tratamento convencional, 
o grande benefício da realização deste exame é o 
conhecimento da extensão da doença cardíaca, da 
determinação de qual seria a melhor maneira de 
tratá-la, bem como de quando deveria ser realizado 
o tratamento.

Confirmo que li as informações acima, compreendi, esclareci minhas 
dúvidas e concordo com a realização da cirurgia/procedimento.

□ Paciente □ Responsável

Nome Legível: 
__________________________

Assinatura: 
___________________

Grau de parentesco: 
____________________

Identidade 
nº__________________

Data: _____/_____/______ Hora: _____:_____

Expliquei todo o procedimento, cirurgia e/ou tratamento a que 
o paciente acima referido está sujeito, ao próprio paciente e/ou 
seu responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas, tendo 
respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo 
com o meu atendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em 
condições de compreender o que lhes foi informado.

Nome do médico: ______________

Assinatura: _______________

CRM: __________

Sugestão 5 - Termo de Esclarecimento, Ciência e 
Consentimento para Cintilografia do Miocárdio sob Estí-
mulo Farmacológico Dipiridamol/Adenosina.

Cintilografia do miocárdio com sestamibi - TC99m 
associada ao estresse farmacológico com dipiridamol/
adenosina: exame não invasivo realizado em 2 dias diferentes 
e que permite estudar o fluxo de sangue (perfusão) que chega 
ao músculo do coração. Está indicado quando não é possível 
realizar a quantidade de exercício necessária para a correta 
interpretação do exame.

A cintilografia do miocárdio sob o estímulo farmacológico 
pode ser realizada com dipiridamol que é um medicamento que 
“substitui” o exercício na esteira. O dipiridamol age impedindo 
a entrada de adenosina na célula. O dipiridamol (adenosina) 
na circulação promoverá uma dilatação das artérias coronárias 
que estão boas, limitando momentaneamente o fluxo de sangue 
nas artérias que estão “doentes”.

Para a realização deste exame, não é necessário ficar 
internado. O exame é realizado no setor de Medicina Nuclear 
do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia sob a supervisão 
dos médicos do setor.

Primeira fase: No primeiro dia, o Senhor (a) 
receberá a injeção de um líquido chamado dipiridamol 
que promoverá modificações na circulação sanguínea 
das artérias coronárias, como se o seu coração estivesse 
sendo submetido a um estresse. A duração desta infusão 
é de 6 (seis) minutos no caso do dipiridamol e 4 (quatro) 
minutos no caso de adenosina, podendo ser acompanhada 
de sensação transitória de mal-estar, calor no corpo, difi-
culdade de respirar, dor de cabeça, sensação do coração 
acelerado. Em alguns casos, dores no peito e alterações 
no eletrocardiograma podem ocorrer, igualmente de curta 
duração e habitualmente controladas rapidamente por 
medicamentos. Logo após a injeção intravenosa de di-
piridamol, será aplicada dose mínima de uma substância 
radioativa, que geralmente não apresenta efeitos colaterais 
ou danos comprovados ao Sr (a). Após 30-60 minutos de 
injeção desta substância radioativa chamada sestamibi - 
TC99m (MIBI), o Senhor (a) fará imagens do coração em 
um aparelho chamado Gama câmara.

Segunda fase: em outro dia, que pode ser ou não o dia 
seguinte da primeira fase, o Senhor (a) receberá novamente a 
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substância radioativa em pequena dose e após 30-90 minutos 
imagens serão novamente adquiridas do seu coração. Nesta 
fase, não haverá administração de dipiridamol/adenosina, 
pois se destina a estudar a circulação sanguínea pelas artérias 
coronárias, na condição basal ou de repouso. Ainda gosta-
ríamos de salientar que é um exame seguro, não devendo 
ser realizado em portadores de bronquite ou asma, portador 
de obstrução bilateral das artérias carótidas, enxaqueca fre-
quente, em portadores de dores no peito muito frequentes e 
incontroladas, ou nas primeiras 24 horas depois de um infarto 
do miocárdio.

• A experiência mundial com este exame é grande, 
com complicações que necessitam atendimento de 
urgência e internação em torno de 1 para cada 2.000 
exames realizados.

• ♦Benefícios: Além do seu tratamento convencional, 
o grande benefício da realização deste exame é o 
conhecimento da extensão da doença cardíaca, da 
determinação de qual seria a melhor maneira de 
tratá-la, bem como de quando deveria ser realizado 
o tratamento.

Sugestão 6 - Termo de Esclarecimento, Ciência e 
Consentimento para Cintilografia do Miocárdio sob Estímulo 
Físico (Exercício).

Este termo de consentimento livre e de esclareci-
mento poderá conter palavras que o (a) Senhor (a) não 
entende. Peça ao médico do estudo ou outra pessoa da 
equipe do estudo para explicar a você qualquer palavra 
ou informação que o (a) Senhor (a) não tenha entendido 
claramente.

• Cintilografia do miocárdio com sestamibi-
-TC99m associada ao exercício: exame não 
invasivo realizado em 2 dias diferentes e que 
permite estudar o fluxo de sangue (perfusão) 
que chega ao músculo do coração. Está indicado 
quando é possível realizar o teste ergométrico 
e não há limitação física ou impossibilidade de 
realizar a quantidade de exercício necessária 
para a correta interpretação do exame. O (a) 
Senhor (a) será orientado quanto à necessidade 
de suspensão de medicamentos que interfiram 
no exame.

• A cintilografia do miocárdio associada ao exercício 
irá verificar se há diminuição do fluxo sanguíneo 
para o músculo do seu coração devido infarto do 
miocárdio prévio, ou comprometimento das artérias 
que irrigam o músculo cardíaco.

• Para a realização deste exame não é necessário 
ficar internado. O exame é realizado no setor de 

Medicina Nuclear do Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia, em duas fases, geralmente em 
dias diferentes, e é realizado sob a supervisão dos 
médicos da seção.

Primeira fase: No primeiro dia, o (a) Senhor (a) 
caminhará na esteira ergométrica. Teste ergométrico: O (A) 
Senhor (a) caminhará em uma esteira por até 12 minutos, com 
aumentos na velocidade e na inclinação da esteira a cada 2-3 
minutos até ficar muito cansado (limite físico) ou até atingir 
o batimento cardíaco necessário para a conclusão do exame. 
Será monitorizado e um médico observará sua pressão arterial, 
seus batimentos cardíacos e o seu eletrocardiograma antes, 
durante e após o seu esforço. Em alguns casos dores no peito 
e alterações no eletrocardiograma podem ocorrer, igualmente 
de curta duração e habitualmente controladas rapidamente 
por medicamentos. Após 30-60 minutos de injeção desta 
substância radioativa chamada sestamibi -Tc99m (MIBI), o 
Senhor (a) fará imagens do coração em um aparelho chamado 
Gama-câmara.

Segunda fase: em outro dia, que pode ser ou não o dia 
seguinte da primeira fase, o (a) Senhor (a) receberá novamente 
a substância radioativa em pequena dose e após 30-90 minutos 
imagens serão novamente adquiridas do seu coração. Nesta 
fase não haverá administração de dipiridamol/adenosina, pois 
se destina a estudar a circulação do sangue pelas coronárias, 
na condição basal ou de repouso.

Ainda gostaríamos de salientar que é um exame seguro, 
não devendo ser realizado em portadores de dores no peito 
muito frequentes e incontroladas, ou nos primeiros dias após 
infarto do miocárdio.

• A experiência mundial com este exame é grande, 
com complicações que necessitam atendimento de 
urgência e internação em torno de 1 para cada 5.000 
exames realizados.

• Benefícios: Além do seu tratamento convencional, o 
grande benefício da realização deste exame é o conheci-
mento da extensão da doença cardíaca, da determinação 
de qual seria a melhor maneira de tratá-lo (a), bem como 
de quando deveria ser realizado o tratamento.

Confirmo que li as informações acima, compreendi, esclareci minhas 
dúvidas e concordo com a realização da cirurgia/procedimento.

□ Paciente □ Responsável

Nome Legível: 
__________________________

Assinatura: 
___________________

Grau de parentesco: 
____________________

Identidade 
nº__________________

Data: _____/_____/______ Hora: _____:_____
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Existe um crescente consumo de suplementos, fármacos lícitos 

e ilícitos por praticantes de esportes e atletas. O planejamento 

dietético em atletas competitivos é fundamental para o 

desempenho esportivo, mas, em geral, uma dieta balanceada 

atende às recomendações para manutenção do desempenho 

esportivo e saúde. As necessidades nutricionais devem 

contemplar o nível, tipo e duração de exercício realizado, 

sempre individualizando as necessidades calóricas, de 

carboidratos e de proteínas. Muitos suplementos existentes 

no mercado não têm respaldo científico algum e podem conter 

substâncias não referidas em seus rótulos. São inúmeros 

estudos comprovando o aumento do risco cardiovascular e 

de morte súbita durante a prática esportiva em usuários de 

estimulantes e de hormônios esteroides anabolizantes. Um 

novo padrão atual de estética tem levado inúmeros jovens e 

adultos a colocar em risco suas vidas na busca a qualquer custo 

desse suposto corpo ideal.

danIel Fernando pellegrIno dos santos1, Japy angelInI olIveIra FIlho2

SuPlementoS: exiStem FeitoS PoSitivoS? e oS riScoS 
carDiovaSculareS?
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Daniel Pellegrino dos Santos. Seção Médica de Cardiologia do Exercício e do Esporte - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 
Av. Dr. Dante Pazzanese, nº 500. Ibirapuera. São Paulo - SP, Brasil. CEP: 04012-180.

E-mail: danielfps@terra.com.br

There is an increasing consumption of licit and illicit drugs 

as well as supplements by sports practitioners and athletes. 

Dietary planning for elite athletes is crucial for sports 

performance, but in general a well-balanced diet meets 

the recommendations for maintaining sports performance 

and health. The nutritional needs should contemplate the 

level, type and duration of exercise performed, always 

individualizing caloric needs of protein and carbohydrates. 

Many supplements on the market have no scientific basis 

and may contain substances not listed on their labels. There 

are countless studies showing the increased cardiovascular 

risk and sudden death during sports practice among users of 

stimulants and anabolic steroid hormones. A new current 

pattern of aesthetics has led countless young people and 

adults to put their lives at risk in the pursuit of this alleged 

ideal body.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2014;24(1):95-99
RSCESP (72594)-2111

SuPPlementS: are PoSitive eFFectS? anD carDiovaScular riSk?

Descriptors: dietary supplements/utilization, food formulated, 
risk factors.

Descritores: alimentos formulados, fatores de risco, 
suplementos dietéticos/utilização
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Na atualidade, existe um crescente consumo de 
suplementos alimentares nacionais e importados, 
e fármacos lícitos e ilícitos por praticantes de 

esportes e atletas. Dado o impacto desta prática na saúde, a 
Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte 
(SBME) publicou, nestes anos, duas Diretrizes orientando e 
disciplinando o uso de suplementos e fármacos afins1,2.

Para os indivíduos que praticam exercícios físicos 
sem maiores preocupações com o desempenho, uma dieta 
balanceada, que atenda às recomendações dadas à população 
em geral, é suficiente para a manutenção da saúde e possibilitar 
bom desempenho físico1,2. Em casos de atletas competitivos, o 
planejamento dietético deve ser considerado fundamental para 
o bom desempenho esportivo2.

Entre nós, a fabricação de suplementos está disciplinada 
pelo Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e 
Qualidade de Alimentos para Praticantes de Atividade Física, 
determinado pela Secretária de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde (Portaria nº 222, de 24/03/1998).

Tendo em vista as sucessivas mudanças com relação 
à regulamentação e lista de substâncias proibidas, sugeri-
mos atualização por meio dos sites da Anvisa e da World 
Anti-Doping Agency.

neceSSiDaDeS alimentareS

“Para os indivíduos que praticam exercícios físicos 
sem maiores preocupações com performance, uma dieta 
balanceada, que atenda às recomendações dadas à população 
em geral, é suficiente para a manutenção da saúde e possibilitar 
bom desempenho físico (Grau de recomendação A e nível de 
evidência 2)1.”

“As necessidades nutricionais, em termos calóricos, 
estão entre 1,5 a 1,7 vezes a energia produzida, o que, em 
geral, corresponde a um consumo que se situa entre 37 a 
41 kcal/kg/dia. Dependendo dos objetivos, a taxa calórica pode 
apresentar variações mais amplas, com o teor calórico da dieta 
situando-se entre 30 e 50 kcal/kg/dia (Recomendação de grau 
A e nível de evidência 2)1.”

As necessidades para adultos de ambos os sexos, 
saudáveis, praticantes de atividade física leve a moderada 
compreendem de 2.000 a 3.000 kcal por dia. Em atletas do 
sexo masculino, praticantes de modalidades de longa duração, 
estes valores atingem a 3.000 a 5.000 kcal por dia. Para provas 
longas, os atletas devem consumir entre 7 e 8 g/kg de peso ou 
30 a 60 g de carboidrato, para cada hora de exercício2.

“Para otimizar a recuperação muscular, recomenda-se 
que o consumo de carboidratos esteja entre 5 e 8 g/kg de 
peso/dia. Em atividades de longa duração e/ou treinos intensos, 
há necessidade de até 10 g/kg de peso/dia para a adequada 
recuperação do glicogênio muscular e/ou aumento da massa 
muscular (Recomendação de grau A e nível de evidência 2)1.”

“Para provas longas, os atletas devem consumir entre 
7 e 8 g/kg de peso ou 30 a 60 g de carboidrato, para cada hora 

de exercício, o que evita hipoglicemia, depleção de glicogênio 
e fadiga. Frequentemente, os carboidratos consumidos fazem 
parte da composição de bebidas especialmente desenvolvidas 
para atletas. Após o exercício exaustivo, recomenda-se a 
ingestão de carboidratos simples entre 0,7 e 1,5 g/kg/peso no 
período de quatro horas, o que é suficiente para a ressíntese 
plena de glicogênio muscular (Recomendação de grau A e 
nível de evidência 2)1.”

As necessidades proteicas para aumento de massa 
muscular são de 1,6 a 1,7 g/kg/dia. Para os esportes de 
resistência, as recomenda-se 1,2 a 1,6 g/kg/dia. O aumento do 
consumo de proteínas na dieta, além dos níveis recomendados, 
não traz aumento adicional da massa magra2.

Um adulto necessita diariamente cerca de 1g de gordura 
por kg/peso corporal, o que equivale a 30% do valor calórico 
total da dieta. A parcela de ácidos graxos essenciais deve ser 
de 8 a 10 g/dia, com mesmas proporções de ácidos graxos 
essenciais para atletas e não atletas: 10% desaturados, 10% de 
poli-insaturados e 10% de monoinsaturados1,2.

“Recomenda-se que sejam consideradas as orientações 
nutricionais destinadas à população em geral, calculadas para 
cada 1.000 k calorias ingeridas. Deste modo, o incremento na 
oferta de micronutrientes é proporcional ao aumento calórico 
da dieta, mantendo-se o equilíbrio ou balanço nutricional 
em níveis adequados (Grau de recomendação A e nível de 
evidência 2)1.”

Para atletas em regime de treinamento intenso, é con-
troverso o consumo de vitamina C entre 500 e 1.500 mg/dia 
e de vitamina E.

“A documentação científica permite que os profissionais 
qualificados, nutricionistas e médicos, prescrevam de forma 
sistemática vitamina C e E para atletas, com a ressalva de que 
esta atitude se baseia em um baixo grau de evidência científica 
(Recomendação de grau C e nível de evidência 7)1.”

“As evidências científicas não justificam o uso sistemá-
tico do zinco em suplementação nutricional (Recomendação 
de grau E, nível de evidência 7)1.”

Excetuam-se os casos de deficiência de Zn (anorexia, 
perda de peso significativa, fadiga, queda no rendimento em 
provas de resistência e risco de osteoporose).

Atletas do sexo feminino, em dietas de restrição 
calórica, podem apresentar deficiência de cálcio.

“Recomenda-se que a dieta com o mínimo de 1.000 mg/dia 
de cálcio. A ingestão de ferro deve ser de 15 mg/dia para a 
população feminina e 10 mg/dia para a masculina e 30 mg/dia 
para gestantes. Tais necessidades são contempladas pela 
manipulação dietética, não sendo necessária a suplementação 
(Recomendação de grau A e nível de evidência 2)1,2.”

As necessidades de antioxidantes (vitaminas C, A, E, 
de cobre e zinco e da coenzima Q10) são supridas em dieta 
balanceada na maioria dos casos. Entretanto, sua suplementação 
é necessária para atletas de alto rendimento Em altas doses, 
podem apresentar os efeitos deletérios3.
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SuPlementoS alimentareS

Creatina
A creatina (ácido a-metil guanidino acético) é uma 

amina encontrada no músculo esquelético e sintetizada pelo 
fígado, rins e pâncreas a partir da glicina e arginina. Pode ser 
obtida via alimentação, especialmente pelo consumo de carne 
vermelha e peixes. A produção endógena (1 g/dia) somada à 
obtida na dieta (1 g/dia para uma dieta onívora) se iguala à 
taxa de degradação espontânea da creatina e fosfocreatina, 
formando a creatinina. Cerca de 95% é armazenada no músculo 
esquelético; 5% está situada no coração, músculos lisos, cérebro 
e testículos.

A creatina tem sido apontada como o suplemento 
nutricional de maior eficiência na melhora do desempenho em 
exercícios de alta intensidade e no aumento de massa muscular2. 
A posologia descrita na literatura é variável e compreende, 
entre outros esquemas, fase inicial 20 g/dia for 5-7 dias, 
seguida de fase de manutenção de 3-5 g/dia por 1 semana a 6 
meses3; 285-300 mg/kg/dia por 3-6 dias ou 30-50 mg/kg dia 
por 4 semanas4.

A creatina apresenta efeitos adversos potenciais. Em 
seis relatos de casos isolados, foram constatadas lesões renais 
em indivíduos sadios (n = 4) e pacientes com nefropatias 
(n = 2) em uso de creatina, durante 1 a 28 meses em doses 
variáveis5. Pesquisas em seres humanos, com sérias limitações 
metodológicas, não evidenciaram comprometimento renal 
em sete relatos, abrangendo 113 indivíduos saudáveis e 310 
portadores de esclerose lateral amiotrófica5. Em três estudos 
experimentais em ratos, comprovaram-se efeitos deletérios da 
função renal em duas publicações5.

Em desportistas em geral, o uso da creatina não está 
recomendado2. Em atletas competitivos de eventos de grande 
intensidade e curta duração, ou seja, nas atividades nas quais 
predomina a utilização de fosfagênios, seu uso é permitido em 
caráter excepcional2.

O uso da creatina como ergogênico em atividades 
físicas prolongadas não encontra nenhum suporte na literatura 
científica. Embora controverso, tem-se sugerido que a creatina 
teria efeito ergogênico em indivíduos nos quais se constata 
diminuição de aporte da creatina exógena alimentar, como em 
vegetarianos e idosos. Nestes casos específicos, após análise do 
profissional especializado, o uso da creatina seria justificável, 
com fraco grau de recomendação2.

Em resumo, “a recomendação é a de que em geral não 
se deve usar a suplementação de creatina, sendo o seu uso 
aceito em raras ocasiões (Grau D de recomendação e nível de 
evidência 4). Para os demais desportistas, fica estabelecida a 
recomendação de nunca usar [Grau E de recomendação (não 
usar por unanimidade)]1.”

Proteínas
A ingestão proteica deve ser obtida por uma dieta normal 

e variada, sendo a suplementação destinada para as demandas 
aumentadas de um atleta.

O valor adequado para ingestão de proteína varia com as 
características individuais (sexo, idade, perfil antropométrico, 
estado de saúde, etc.), intensidade, duração e frequência da 
atividade física. Recomenda-se a ingestão de 0,8 g de proteína 
por kg/dia para sedentários e de 1,2 a 1,4 g/kg/dia para 
indivíduos ativos1,2.

“Para atletas de endurance, as proteínas têm um 
papel auxiliar no fornecimento de energia para a atividade, 
calculando-se ser de 1,2 a 1,6 g/kg de peso a necessidade 
diária. Para os atletas de força, a proteína tem papel importante 
no fornecimento de “matéria-prima” para a síntese de tecido, 
sendo de 1,4 a 1,8 g/kg de peso as necessidades diárias 
(Recomendação de grau A e nível de evidência 2)1.”

Visando à hipertrofia muscular, atletas ou não 
necessitariam de consumo máximo de 1,8g/kg/dia, obtidas em 
dieta equilibrada, salvo em situações especiais2.

O uso dos suplementos proteicos - proteína do soro do 
leite, albumina da clara do ovo - deve estar ajustado à ingestão 
proteica total.

Wheyprotein
Extremamente consumida, a proteína do soro do leite 

tem rápida digestão e absorção intestinal, o que proporciona 
elevação da concentração de aminoácidos no plasma, que, por 
sua vez, estimula a síntese proteica nos tecidos.

Outro fator que contribui para a hipertrofia muscular 
é a ação das proteínas do soro do leite sobre a liberação de 
hormônios anabólicos, como a insulina, o que favorece a 
captação de aminoácidos para o interior da célula muscular, 
otimizando a síntese proteica.

Além da relação com o processo de hipertrofia muscular, 
alguns estudos demonstram os efeitos benéficos do wheyprotein 
sobre o sistema imune e sobre o processo de redução da gordura 
corporal.

A ingestão proteica, após o exercício de hipertrofia, 
favorece o aumento de massa muscular, se combinado com a 
ingestão de carboidratos, reduzindo a degradação proteica. A 
dose recomendada é de 10 g de proteínas e 20 g de carboidratos. 
Esta prescrição também deve se ajustar com a ingestão 
proteica e calórica total. O aumento da massa muscular ocorre 
como consequência do treinamento, assim como a demanda 
proteica, não sendo o inverso verdadeiro. O consumo adicional 
de suplementos proteicos, acima das necessidades diárias 
(1,8 g/kg/dia) não traz aumento de massa muscular e não 
promove aumento do desempenho esportivo2.

Aminoácidos
A ingestão de aminoácidos essenciais após o treino 

intenso, adicionados a soluções de carboidratos, determinaria 
maior recuperação do esforço seguido de aumento da massa 
muscular2. O consumo de aminoácidos não essenciais não 
tem sustentação na literatura2. BCAA (branched-chain amino 
acids) são os aminoácidos de cadeia ramificada: leucina, 
isoleusina e valina. BCAA fazem parte dos 9 aminoácidos 
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essenciais para os seres humanos, pois não são produzidos de 
forma endógena, tendo de ser consumidos na dieta. Constata-se 
que 35% dos músculos estriados são constituídos por lucina, 
isoleucina e valina2. Os efeitos da suplementação com 
BCAA no desempenho esportivo são discordantes, não sendo 
recomendada sua suplementação com finalidade ergogênica. 
BCAA são potentes moduladores da captação de triptofano pelo 
sistema nervoso central, e aumentariam a tolerância ao esforço 
físico prolongado. Não há comprovação do uso de BCAA para 
aumentar a atividade do sistema imunológico após atividade 
física intensa2.

A glutamina é nutriente para as células de divisão 
rápida, como as intestinais e imunitárias, por exemplo. Tem 
sido utilizada para aumentar a defesa imunológica de atletas, 
durante períodos de treinamento intenso. Quando a ingestão 
é oral, o elevado consumo pelas células intestinais inviabiliza 
sua disponibilidade para outras regiões do organismo, tornando 
inviável a justificativa de sua suplementação oral. Não existem 
evidências demonstrando que a glutamina altere a função 
imunológica e que previna lesões em atletas saudáveis que 
consomem níveis adequados de proteínas. A suplementação 
de glutamina se faz necessária apenas em casos particulares2.

A ornitina e a arginina produzem maior secreção de 
hormônio de crescimento se administrados via intravenosa; 
o consumo por via oral é ineficaz. Não se recomenda a 
suplementação destes aminoácidos2.

β-hidroxi-β-metilbutirato
O uso de β-hidroxi-β-metilbutirato (HMB) tem sido 

cogitado como um potencial agente para o aumento da força 
e massa magra corporal, por promover ação anticatabólica. 
Para a população em geral, mesmo quando se trata de atletas 
de competição, não existe recomendação para seu uso. Sua 
utilização se restringiria a algumas situações específicas, como 
é o caso de populações de idosos que participam de programas 
de exercícios físicos visando o ganho de força muscular2.

Para a população em geral, mesmo quando se trata de 
atletas de competição, não existe recomendação para o seu uso, 
devendo prevalecer a orientação de que não se deve usar (Grau 
E de recomendação e nível de evidência 7)1.

Cafeína
A Cafeína (1,3,7-trimetilxantina) é um dos mais antigos 

e conhecidos recursos ergogênicos. Foi retirada da lista de 
substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping em 
2004. Melhora a performance esportiva, pois, teoricamente, 
preserva o glicogênio (principal fator limitante nos esportes 
de endurance), elevando as taxas de ácidos graxos livres 
plasmáticos e potencializando a oxidação lipídica.

Paralelamente, tem como objetivo estimular o sistema 
nervoso central, elevando o estado de alerta e retardando a 
sensação de fadiga.

Não existe consenso com relação às doses recomen-
dadas. Doses acima de 300 mg parecem não trazer benefícios 

adicionais no desempenho esportivo6. Segundo o V Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, doses acima 
de 250 mg já podem causar sintomas como: irritabilidade, 
insônia, taquicardia, hipertensão arterial, gastrite, tremores, 
fasciculações e distúrbios hidroeletrolíticos por aumento na 
frequência de diurese e sudorese excessiva7.

riScoS carDiovaSculareS

Infelizmente, tem-se descrito fraudes com contaminação 
dos suplementos por drogas ilícitas8,9. A Organização Mundial 
de Saúde atualizou as informações sobre a ocorrência de 
hepatite aguda não viral associada ao consumo de suplementos 
da marca Oxy Elite Pro e Versa 1. Até 13 de novembro de 
2013, havia 62 casos de hepatite não viral aguda nos Estados 
Unidos subsequente ao consumo dos referidos suplementos10. 
Martello et al.11 detectaram anabólicos esteroides e efedrina em 
12,5% dos suplementos nutricionais analisados, não declarados 
no rótulo dos produtos. Em extensa e recente revisão, Geyer 
et al.10 constataram o uso de suplementos contaminados e 
ou fraudados com a adição de estimulantes, prohormônios, 
esteroides androgênicos anabólicos, new ‘designer’ steroids, 
beta-2 agonistas - clenbuterol, esteroides desconhecidos. Estas 
investigações mostraram suplementos com sibutramina, efedrina, 
cafeína e methylenedioxymetamphetamina não declarados em 
rótulos11. Em relato publicado em 2001 e 2002, 634 suplementos 
nutricionais foram comercializados em 13 diferentes países 
e mostraram que 15% dos suplementos nutricionais não 
hormonais estavam contaminados com esteroides anabólicos 
androgênicos, principalmente prohormônios11. Desde 
2002, suplementos com altas doses de metandienone, 
stanozolol, boldenone, dehydrochloromethyl-testosterone, 
oxandrolone, etc foram detectados, provavelmente fabricados 
por companhias chinesas. Em 2005, comprimidos de 
vitamina C, multivitamínicos e magnésio foram confiscados 
por conterem stanozolol e metandienone; outros documentos 
citam contaminação por clenbuterol11.

riScoS DoS termogênicoS e DoS anaBolizanteS

Substâncias que têm se tornado moda entre os 
frequentadores de academia, mas podem acarretar uma série 
de problemas à saúde.

Os termogênicos são constituídos por infinitas 
combinações, dentre os quais podemos destacar as altas doses 
de cafeína, hormônios tireoidianos, óxido nítrico, creatina e 
outros tipos de estimulantes do S.N.C. Prometem uma rápida 
queima de gordura e maior tolerância ao treinamento.

Altas doses de cafeína, principalmente quando 
associadas a outros tipos de estimulantes, podem desenvolver 
hipertensão arterial, aumento da frequência cardíaca, 
incremento no tônus do sistema nervoso simpático e do 
sistema renina angiotensina aldosterona, disfunção endotelial 
e hiperagregação plaquetária, elevando o risco de morte súbita 
durante a prática esportiva12,13.
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Com relação aos hormônios anabolizantes (GH, testosterona, 
oxandrolona e stanazolol), inúmeros estudos têm comprovado seus 
efeitos deletérios não só sobre o sistema cardiovascular, mas o risco de 
desenvolvimento de diversos tipos de neoplasia, acromegalia, diabetes 
mellitus, suicídio, depressão e comportamentos de risco (acidentes e 
mortes traumáticas)14.

Os efeitos colaterais associados ao uso indiscriminado 
dessas substâncias são dose e período-dependentes. No homem, 
os principais efeitos adversos são: atrofia testicular, causando 
infertilidade e impotência, tumores de próstata, ginecomastia, 
disúria e hipertrofia prostática. Na mulher, manifesta-se a 
masculinização, evidenciada pelo engrossamento de voz e 
crescimento de pelos no corpo no padrão de distribuição 
masculino; irregularidade menstrual e aumento do clitóris. 
Outras alterações, comuns a ambos os sexos, que também 
podem manifestar-se são: calvície, aparecimento de erupções 
acneicas; fechamento epifisário prematuro, aumento da libido; 
ruptura de tendão, devido ao aumento exagerado de massa 
muscular sem equivalente desenvolvimento tendíneo15.

No sistema cardiovascular, podemos destacar a 
hipertrofia ventricular esquerda concêntrica, disfunção 
diastólica16, aumento de citocinas inflamatórias17, dislipidemia 
(elevação de triglicérides, LDL-colesterol e redução do 
HDL-colesterol)18, hipertensão arterial sistêmica19, trombofilias, 
hiperagregação plaquetária, disfunção ventricular e arritmias20, 
elevando em quase cinco vezes o risco de morte súbita nos 
seus usuários21.

Estamos claramente diante de um problema de saúde 
pública. Proliferam academias sem devida fiscalização, lojas 
de suplementos com estratégia de “marketing” absolutamente 
atrativa, com acesso extremamente facilitado com o advento 
da internet; sem nenhum controle ou responsabilidade de seus 
vendedores. Não podemos medir esforços no combate aos 
profissionais de saúde que corroboram para esse panorama atual.

A educação torna-se o principal instrumento efetivo na 
orientação e no combate ao uso dessas substâncias. A falta de 
informação sobre a extensão dos danos à saúde, somado ao desejo 
de alcançar um suposto corpo ideal cultuado pela sociedade 
vigente, se sobrepõe ao risco de seus efeitos colaterais.
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