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Figura 3: Injeção de contraste na artéria coronária esquerda, ocluída
imediatamente após o seu óstio.

identificaram que a presença de circulação colateral pode prevenir
isquemia e preservar a função ventricular, porém o miocárdio
continua evidenciando isquemia ao exercício, sendo, nesses casos,
os pacientes amplamente beneficiados pelo tratamento cirúrgico
devido a melhora dos sintomas e do aumento na sobrevida6.
Em conformidade com as Diretrizes da Sociedade Brasileira
de Cardiologia7, diante o quadro de angina instável IIIB1
(classificação de Braunwald) de risco intermediário, foi indicada
a internação em Unidade Coronariana. Optamos pela estratégia
intervencionista precoce devido à presença de critérios no teste
de exercício que intensamente indicavam lesões coronarianas
graves, tais como a evidência clínica de isquemia miocárdica em
baixa intensidade de exercício e duplo produto, evidentes sinais
eletrocardiográficos, como supradesnivelamento do segmento ST
em aVR e infradesnivelamento na derivação V5, além de várias
outras também indicativas de gravidade e de mau prognóstico.
Rostoff et al mostraram que nos pacientes com angina estável que
apresentavam supradesnivelamento de ST em aVR no teste de
exercício, a prevalência de lesão de tronco de coronária esquerda foi
cinco vezes mais frequente do que em pacientes sem esta alteração
(25,8% versus 4,8% p<0,05). Os autores demonstraram que o
supradesnívelamento de ST isolado em aVR para a detecção de
lesão de tronco de coronária esquerda possui boa sensibilidade
(85%), porém baixa especificidade (50%)8. Entretanto, estudo
retrospectivo avaliando 65 pacientes de alto risco evidenciou que
a concomitância de supradesnívelamento de ST em V1 e em aVR
no teste de exercício eleva a especificidade para o diagnóstico de
estenose de tronco (82%), mantendo boa sensibilidade (86%)9.
Goelzer et al, previamente, apresentaram, neste periódico, casos
em que o supradesnivelamento do segmento ST durante o TE se
associou a DAC grave10,11.

116

DERC

Figura 4: Injeção de contraste na artéria coronária direita, em projeção oblíqua
anterior direita, evidenciando expressiva circulação colateral intercoronariana
grau III da artéria coronária direita para a esquerda, a qual apresentava o seu
tronco ocluído imediatamente após a origem.

Estudo retrospectivo mostrou que nos pacientes com lesão de
tronco superior a 50% a presença de angina instável foi o único fator
que, independentemente, contribuiu para maior número de eventos
durante o tempo de espera para revascularização cirúrgica, sendo
esta recomendada emergencialmente nesses casos12.
Finalizando, enfatizamos estar a relevância deste relato na ênfase
da possibilidade de suspeição da gravidade da doença por meio
da história clínica e através da análise multifatorial de exames
complementares acessíveis, tal como o teste de exercício,
facilitando a seleção de pacientes para as necessárias intervenções
de urgência e, consequentemente, contribuindo para o melhor
prognóstico dos pacientes.
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É consideravelmente extensa a literatura científica documentando os efeitos
benéficos da prática regular de exercícios físicos sobre os parâmetros clínicos e
fisiológicos que determinam uma adequada condição de saúde. Ainda persistem,
porém, alguns questionamentos sobre qual seria a intensidade ideal capaz
de promover as adaptações cardiovasculares e metabólicas mais favoráveis.
Não há dúvidas de que qualquer exercício, mesmo quando de intensidade
leve, é melhor do que nenhum. Por outro lado, permanece o debate sobre qual
intensidade de exercício seria, ao mesmo tempo, mais eficaz e menos nociva.
Ultimamente, são cumulativas as evidências de que o exercício desencadeia efeito
dose-dependente em um relevante número de variáveis clínicas de interesse1-4.
Desta forma, o treinamento de alta intensidade, apesar de potencialmente
associado a uma incidência maior de lesões osteomioarticulares, ofereceria
os benefícios mais expressivos, superando o treinamento de intensidade
moderada1-4. Tal discussão é fundamental para que as inúmeras sociedades
médicas especializadas possam elaborar suas recomendações de atividade
física destinadas à população, tanto para os indivíduos saudáveis quanto para
os padecentes de doenças crônicas. De maior importância, todavia, para que
falemos a mesma linguagem e possamos todos nos compreender melhor, é
que delimitemos precisamente os domínios da intensidade do exercício. Em
consequência, é indispensável que conceituemos, ao menos, o que constitui
um exercício de moderada ou de alta intensidade. Analisemos então algumas
das alternativas para a realização desta distinção, partindo das mais simples
para as mais complexas.

Escala de Borg
Uma das maneiras mais fáceis de classificar a intensidade do exercício é por
meio da escala de Borg para percepção subjetiva do esforço, tanto pelo modelo
original (de 6 a 20) quanto pelo adaptado (de 0 a 10), este último de mais fácil
assimilação e, justamente por isso, mais difundido no nosso meio. Cada “nota” de
esforço corresponde a uma determinada expressão, entre as quais: muito leve,
leve, moderado e pesado. A escala de Borg demonstra boa reprodutibilidade
intraindividual, porém com excessiva variabilidade interindividual5. Em outras
palavras: é útil para acompanhar o indivíduo, evolutivamente e nos mais
variados contextos, porém não permite comparar graus diversos de esforço em
pessoas diferentes.

Teste da fala
Outro modo igualmente rudimentar de discriminar as intensidades do exercício
é o “teste da fala”6,7. Se o indivíduo é capaz de conversar confortavelmente
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enquanto se exercita, logo tal exercício é de
intensidade moderada. Caso contrário, deparamonos com um exercício de, no mínimo, alta
intensidade.

Teste de exercício (TE)
O TE é uma ferramenta que acrescenta um grau
maior de refinamento para a prescrição do exercício.
A realização deste exame permite determinar
os limites da intensidade do exercício através de
percentuais fixos da frequência cardíaca máxima ou
da reserva de frequência cardíaca, calculada pela
fórmula de Karvonen5 [(FC máxima – FC repouso) x
% desejado + (FC basal)].

Teste cardiopulmonar de exercício
(TCPE)
Avançando um pouco mais na sofisticação
metodológica, o TCPE pode nos proporcionar a
intensidade do exercício através de percentuais
predeterminados do V’O2 pico ou do V’O2 de
reserva, à semelhança do já descrito para a
frequência cardíaca5, bem como pela identificação
dos limiares ventilatórios, cuja importância será
detalhada posteriormente.
A classificação encontrada na Tabela 1, adaptada
das diretrizes do Colégio Americano de Medicina do
Esporte5, nos apresenta um resumo dos limites para
cada um dos parâmetros descritos anteriormente.
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Os valores ali encontrados são pertinentes e aplicáveis na maioria das situações,
contudo não se norteiam necessariamente pelos princípios fisiológicos mais
exatos, como veremos em seguida.
Tabela 1. Limites dos domínios da intensidade do exercício.

Intensidade
Muito leve
Leve
Moderada
Alta
Muito alta
Máxima

% VO2R ou FCR
< 20
20 - 39
40 - 59
60 - 84
≥ 85
100

% FC max
< 50
50 - 63
64 - 76
77 - 93
≥ 94
100

Borg
1
2
3
4-5
6-9
10

os ajustes necessários do débito cardíaco e da
extração periférica de oxigênio, de modo que o V’O2
possa se elevar e igualar-se ao V’O2 requerido para a
execução da tarefa, atendendo assim às demandas
da musculatura esquelética ativa (Figura 1).

Por fim, o exercício também pode ser classificado como máximo ou supramáximo,
intensidades estas encontradas mais frequentemente no âmbito do desporto
competitivo, sendo utilizadas, principalmente, durante o treinamento intervalado
e por período curto.
Uma publicação recente13, em contrapartida, adotando os mesmos limiares já
citados, elaborou uma classificação um pouco diferente para as intensidades
do exercício: leve a moderada (abaixo do LA), moderada a alta (entre o LA e a
PC), alta a severa (acima da PC) e severa a extrema, condição esta em que a
potência seria tão alta que a fadiga precederia a própria obtenção do V’O2 pico.

VO2R: reserva do consumo de oxigênio, FCR: reserva da frequência cardíaca,
FC max: frequência cardíaca máxima. Adaptado da referência 5.

Assim, percebemos a relevância do TCPE na diferenciação entre os domínios
da intensidade do exercício. Trata-se de um exame único, capaz de nos oferecer
três limiares importantes para a finalidade proposta: LA, PCR e V’O2 máximo
(Tabela 2). Uma vez identificada a FC (ou potência) associada a cada um destes
pontos, fica incrivelmente facilitada a tarefa de elaborar uma prescrição de
exercício dentro da faixa de intensidade desejada.

Fisiologia do exercício
Considera-se de moderada intensidade, à luz da fisiologia, o exercício físico
realizado até o limiar anaeróbio (LA)8-12, também chamado, quando identificado
pelo TCPE, de primeiro limiar ventilatório. Abaixo deste ponto, o exercício
ocorre com metabolismo predominantemente aeróbio e, consequentemente,
sem qualquer grau de acidose metabólica, razão pela qual pode ser sustentado
por período mais prolongado, pelo menos enquanto houver disponibilidade de
substrato energético.
O exercício é dito de alta intensidade (ou pesado) quando realizado entre o
LA e a potência crítica (PC). Naturalmente, ao contrário do exercício moderado,
acontece na presença de acidose metabólica. Dentro desta faixa, no entanto, a
acidose encontra-se compensada graças a uma resposta hiperventilatória. Tal
resposta decorre do tamponamento do ácido lático pelo bicarbonato, gerando
acúmulo de lactato e produção extra de gás carbônico, além daquele resultante
da respiração celular. Este gás carbônico em excesso deve ser eliminado, e
isso acontece justamente porque o aumento da sua concentração constitui um
importante estímulo para que a ventilação se eleve na mesma proporção.

Tabela 2. Limites dos domínios da intensidade do exercício com base em parâmetros
mais fisiológicos.

Intensidade do exercício
Moderada
Alta
Muito alta

8-12

A PC é obtida após a realização de quatro ou cinco testes de exercício de
potência constante10, repetidos até que a variável seja enfim determinada.
Entretanto, no cenário clínico em que estamos habituados, testes de potência
constante são uma prática incomum. Isto explica porque, embora não
represente o mesmo fenômeno, a PC geralmente é substituída pelo segundo
limiar ventilatório ou ponto de compensação respiratória (PCR), com o qual
guarda estreita relação10,11,13. O PCR é determinado através do TCPE, também
capaz de, conforme já adiantado, identificar o LA.
Acima da PC (ou PCR), entramos no domínio do exercício físico de muito alta
intensidade (ou muito pesado)8-12, cujo limite superior é o V’O2 máximo (ou FC
máxima) e que ocorre com acidose metabólica francamente descompensada.
Outra característica marcante que diferencia os exercícios de moderada,
alta e muito alta intensidade diz respeito à possibilidade de obtenção do
“estado de equilíbrio”. Abaixo do LA (intensidade moderada), isto ocorre em
aproximadamente 3 minutos14. Ou seja, é neste tempo que se processam
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Notar que na muito alta intensidade não há ‘estado de equilíbrio’ para o V’O2,
que se projeta na direção do V’O2 máximo (gráfico superior). Nos gráficos central
(alta intensidade) e inferior (moderada intensidade), ainda que em momentos
diferentes, o V’O2 acaba por atingir o ‘estado de equilíbrio’. Reproduzido da
referência14.

Figura 1: Cinética do oxigênio na transição repouso-exercício
nos domínios do exercício de muito alta, alta e moderada
intensidade (de cima para baixo). Notar que na muito alta
intensidade não há ‘estado de equilíbrio’ para o V’O2, que
se projeta na direção do V’O2 máximo (gráfico superior).
Nos gráficos central (alta intensidade) e inferior (moderada
intensidade), ainda que em momentos diferentes, o V’O2
acaba por atingir o ‘estado de equilíbrio’. Reproduzido da
referência 14.

A PC marca a última intensidade de exercício
em que ainda é possível atingir um “estado de
equilíbrio”, embora neste intervalo (alta intensidade)
tal fenômeno se dê mais tardiamente, em torno de
10 minutos14, tanto para o V’O2 quanto para o lactato
(Figura 1). Logo, a PC representa o limite superior
do exercício aeróbio prolongado11, 13.
Ao contrário, no domínio da muito alta intensidade
(além da PC) um “estado de equilíbrio” não é mais
alcançável, quer para o lactato quer para o V’O2.
Nesta circunstância, este último acaba por projetarse na direção do V’O2 máximo14 (Figura 1).

Limite inferior
LA
PC (ou PCR)

Limite superior
LA
PC (ou PCR)
V’O2 máximo

Diante do exposto, devemos observar que a prescrição baseada na percepção
subjetiva do esforço, na FC ou no V’O2, eventualmente pode nos induzir ao
erro. Basta imaginar que um determinado percentual fixo da FC ou do V’O2
(p.ex. 85%) pode acontecer antes do LA, após este, ou inclusive após o PCR12.
Ou seja, um percentual idêntico da FC pode ocasionalmente corresponder, do
ponto de vista fisiológico, a uma intensidade de exercício classificada como
moderada para determinado sujeito, alta para outro, ou até mesmo muito alta
para um terceiro. Da mesma forma, quando um indivíduo elege uma determinada
“nota” na escala de Borg (p.ex. “3”), aquilo que ele qualifica como um esforço
moderado talvez represente, se analisado de acordo com dados originados de
um TCPE antecedente, outro nível de intensidade, possivelmente situado em
qualquer outro entre os domínios mencionados anteriormente.
Outro aspecto interessante é que, sob uma perspectiva prática, é possível
tecermos um paralelo entre um instrumento mais complexo, tal como os
limiares ventilatórios encontrados no TCPE, e outro bem mais simples, assim
como o “teste da fala”. É justamente abaixo do LA, no domínio da intensidade
moderada, que o praticante consegue, simultaneamente, conversar e se
exercitar. Uma vez que a manutenção dessas duas atividades concomitantes
seja impossível, provavelmente estamos além do LA e adentrando a alta
intensidade. Mais adiante, quando o sujeito começa a notar e ouvir a própria

respiração, possivelmente terá se aproximado ou
ultrapassado o PCR, marcando a transição para a
muito alta intensidade.
Concluindo, ainda que o TCPE não seja
indispensável para a prescrição do exercício,
indiscutivelmente proporciona um método
mais preciso e fisiológico, fundamentado em
parâmetros muito mais representativos do que
se passa no metabolismo celular. Importantes
sociedades médicas, aparentemente, começam
a incorporar estes conceitos. Provavelmente por
esta razão tenham incluído, nas suas diretrizes,
recomendações sobre a prescrição do exercício na
intensidade equivalente ao LA7, ou ainda entre o LA
e o PCR6. Neste último caso, trata-se de orientação
que, conforme o discutido, corresponde ao domínio
da alta intensidade.
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Os valores ali encontrados são pertinentes e aplicáveis na maioria das situações,
contudo não se norteiam necessariamente pelos princípios fisiológicos mais
exatos, como veremos em seguida.
Tabela 1. Limites dos domínios da intensidade do exercício.

Intensidade
Muito leve
Leve
Moderada
Alta
Muito alta
Máxima

% VO2R ou FCR
< 20
20 - 39
40 - 59
60 - 84
≥ 85
100

% FC max
< 50
50 - 63
64 - 76
77 - 93
≥ 94
100

Borg
1
2
3
4-5
6-9
10

os ajustes necessários do débito cardíaco e da
extração periférica de oxigênio, de modo que o V’O2
possa se elevar e igualar-se ao V’O2 requerido para a
execução da tarefa, atendendo assim às demandas
da musculatura esquelética ativa (Figura 1).

Por fim, o exercício também pode ser classificado como máximo ou supramáximo,
intensidades estas encontradas mais frequentemente no âmbito do desporto
competitivo, sendo utilizadas, principalmente, durante o treinamento intervalado
e por período curto.
Uma publicação recente13, em contrapartida, adotando os mesmos limiares já
citados, elaborou uma classificação um pouco diferente para as intensidades
do exercício: leve a moderada (abaixo do LA), moderada a alta (entre o LA e a
PC), alta a severa (acima da PC) e severa a extrema, condição esta em que a
potência seria tão alta que a fadiga precederia a própria obtenção do V’O2 pico.

VO2R: reserva do consumo de oxigênio, FCR: reserva da frequência cardíaca,
FC max: frequência cardíaca máxima. Adaptado da referência 5.

Assim, percebemos a relevância do TCPE na diferenciação entre os domínios
da intensidade do exercício. Trata-se de um exame único, capaz de nos oferecer
três limiares importantes para a finalidade proposta: LA, PCR e V’O2 máximo
(Tabela 2). Uma vez identificada a FC (ou potência) associada a cada um destes
pontos, fica incrivelmente facilitada a tarefa de elaborar uma prescrição de
exercício dentro da faixa de intensidade desejada.

Fisiologia do exercício
Considera-se de moderada intensidade, à luz da fisiologia, o exercício físico
realizado até o limiar anaeróbio (LA)8-12, também chamado, quando identificado
pelo TCPE, de primeiro limiar ventilatório. Abaixo deste ponto, o exercício
ocorre com metabolismo predominantemente aeróbio e, consequentemente,
sem qualquer grau de acidose metabólica, razão pela qual pode ser sustentado
por período mais prolongado, pelo menos enquanto houver disponibilidade de
substrato energético.
O exercício é dito de alta intensidade (ou pesado) quando realizado entre o
LA e a potência crítica (PC). Naturalmente, ao contrário do exercício moderado,
acontece na presença de acidose metabólica. Dentro desta faixa, no entanto, a
acidose encontra-se compensada graças a uma resposta hiperventilatória. Tal
resposta decorre do tamponamento do ácido lático pelo bicarbonato, gerando
acúmulo de lactato e produção extra de gás carbônico, além daquele resultante
da respiração celular. Este gás carbônico em excesso deve ser eliminado, e
isso acontece justamente porque o aumento da sua concentração constitui um
importante estímulo para que a ventilação se eleve na mesma proporção.

Tabela 2. Limites dos domínios da intensidade do exercício com base em parâmetros
mais fisiológicos.

Intensidade do exercício
Moderada
Alta
Muito alta

8-12

A PC é obtida após a realização de quatro ou cinco testes de exercício de
potência constante10, repetidos até que a variável seja enfim determinada.
Entretanto, no cenário clínico em que estamos habituados, testes de potência
constante são uma prática incomum. Isto explica porque, embora não
represente o mesmo fenômeno, a PC geralmente é substituída pelo segundo
limiar ventilatório ou ponto de compensação respiratória (PCR), com o qual
guarda estreita relação10,11,13. O PCR é determinado através do TCPE, também
capaz de, conforme já adiantado, identificar o LA.
Acima da PC (ou PCR), entramos no domínio do exercício físico de muito alta
intensidade (ou muito pesado)8-12, cujo limite superior é o V’O2 máximo (ou FC
máxima) e que ocorre com acidose metabólica francamente descompensada.
Outra característica marcante que diferencia os exercícios de moderada,
alta e muito alta intensidade diz respeito à possibilidade de obtenção do
“estado de equilíbrio”. Abaixo do LA (intensidade moderada), isto ocorre em
aproximadamente 3 minutos14. Ou seja, é neste tempo que se processam
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Notar que na muito alta intensidade não há ‘estado de equilíbrio’ para o V’O2,
que se projeta na direção do V’O2 máximo (gráfico superior). Nos gráficos central
(alta intensidade) e inferior (moderada intensidade), ainda que em momentos
diferentes, o V’O2 acaba por atingir o ‘estado de equilíbrio’. Reproduzido da
referência14.

Figura 1: Cinética do oxigênio na transição repouso-exercício
nos domínios do exercício de muito alta, alta e moderada
intensidade (de cima para baixo). Notar que na muito alta
intensidade não há ‘estado de equilíbrio’ para o V’O2, que
se projeta na direção do V’O2 máximo (gráfico superior).
Nos gráficos central (alta intensidade) e inferior (moderada
intensidade), ainda que em momentos diferentes, o V’O2
acaba por atingir o ‘estado de equilíbrio’. Reproduzido da
referência 14.

A PC marca a última intensidade de exercício
em que ainda é possível atingir um “estado de
equilíbrio”, embora neste intervalo (alta intensidade)
tal fenômeno se dê mais tardiamente, em torno de
10 minutos14, tanto para o V’O2 quanto para o lactato
(Figura 1). Logo, a PC representa o limite superior
do exercício aeróbio prolongado11, 13.
Ao contrário, no domínio da muito alta intensidade
(além da PC) um “estado de equilíbrio” não é mais
alcançável, quer para o lactato quer para o V’O2.
Nesta circunstância, este último acaba por projetarse na direção do V’O2 máximo14 (Figura 1).

Limite inferior
LA
PC (ou PCR)

Limite superior
LA
PC (ou PCR)
V’O2 máximo

Diante do exposto, devemos observar que a prescrição baseada na percepção
subjetiva do esforço, na FC ou no V’O2, eventualmente pode nos induzir ao
erro. Basta imaginar que um determinado percentual fixo da FC ou do V’O2
(p.ex. 85%) pode acontecer antes do LA, após este, ou inclusive após o PCR12.
Ou seja, um percentual idêntico da FC pode ocasionalmente corresponder, do
ponto de vista fisiológico, a uma intensidade de exercício classificada como
moderada para determinado sujeito, alta para outro, ou até mesmo muito alta
para um terceiro. Da mesma forma, quando um indivíduo elege uma determinada
“nota” na escala de Borg (p.ex. “3”), aquilo que ele qualifica como um esforço
moderado talvez represente, se analisado de acordo com dados originados de
um TCPE antecedente, outro nível de intensidade, possivelmente situado em
qualquer outro entre os domínios mencionados anteriormente.
Outro aspecto interessante é que, sob uma perspectiva prática, é possível
tecermos um paralelo entre um instrumento mais complexo, tal como os
limiares ventilatórios encontrados no TCPE, e outro bem mais simples, assim
como o “teste da fala”. É justamente abaixo do LA, no domínio da intensidade
moderada, que o praticante consegue, simultaneamente, conversar e se
exercitar. Uma vez que a manutenção dessas duas atividades concomitantes
seja impossível, provavelmente estamos além do LA e adentrando a alta
intensidade. Mais adiante, quando o sujeito começa a notar e ouvir a própria

respiração, possivelmente terá se aproximado ou
ultrapassado o PCR, marcando a transição para a
muito alta intensidade.
Concluindo, ainda que o TCPE não seja
indispensável para a prescrição do exercício,
indiscutivelmente proporciona um método
mais preciso e fisiológico, fundamentado em
parâmetros muito mais representativos do que
se passa no metabolismo celular. Importantes
sociedades médicas, aparentemente, começam
a incorporar estes conceitos. Provavelmente por
esta razão tenham incluído, nas suas diretrizes,
recomendações sobre a prescrição do exercício na
intensidade equivalente ao LA7, ou ainda entre o LA
e o PCR6. Neste último caso, trata-se de orientação
que, conforme o discutido, corresponde ao domínio
da alta intensidade.
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