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RESUMO  

  



 

 

Fundamento: Apesar do avanço da Reabilitação Cardiovascular na Fase Hospitalar 

(RCV1), a prescrição dos exercícios aeróbios, nessa fase, é embasada nas características 

clínicas, independentemente da resposta hemodinâmica e da resposta funcional 

individualizada. Nessa fase, é iniciado o estresse gravitacional e físico na busca da 

manutenção da capacidade funcional pós Síndrome Coronariana Aguda (SCA). Diante 

dessa constatação, é fundamental definir um método de estratificação funcional com o 

Teste de Caminhada de 50m (TC50m) de pacientes com SCA na Unidade Coronariana 

(UCO), antes de iniciar o planejamento dos exercícios progressivos na RCV1. Objetivos: 

Desenvolver um método de estratificação para pacientes com SCA de acordo com a 

resposta hemodinâmica, identificar os preditores e desfechos ao TC50m que permitam 

planejar a RCV1 com segurança. Métodos: 155 pacientes com SCA em dois hospitais de 

referência. O método de estratificação consta da análise e interpretação dos indicadores 

hemodinâmicos, clínicos e funcionais, desenvolvidos para estratificar os grupos de acordo 

com a resposta hemodinâmica e prever a ocorrência de eventos adversos ao TC50m. 

Resultados: Oito (5,2%) pacientes não toleraram o estresse gravitacional precedendo o 

início da caminhada de 50m. Dos 147 pacientes que completaram o teste, 47 pacientes 

(30,3%) revelaram resposta hemodinâmica extrema (RHE) ao TC50 m. No final do 

método de regressão logística, as mulheres revelaram independência associada à RHE 

(OR: 2,32 [IC95%: 1,13 - 4,78]; p=0,02. A análise comparativa intergrupos revelou uma 

elevada variabilidade da pressão arterial sistólica ( PAS ), o grupo RHE média do delta 

(Δ) 12,1 ± 10,4mmHg diferenciando do grupo com resposta hemodinâmica normal ( 

RHN) Δ8,4 ± 6,7mmHg, p=0,01. A frequência cardíaca (FC) nos grupos RHE e RHN, Δ 

11,3, ± 6,8bpmin / Δ 7,1, ± 4,7 bpmin, respectivamente p=0,001. Quando comparadas à 

média do Δ decúbito dorsal- F C50m, as duas variáveis hemodinâmicas revelaram 

significância estatística no grupo RHE:  

PAS Δ19,6 ± 12,3 mmHg em relação ao grupo RHN: 8,15 ± 5,63, p=0,001 e associadas 

ao aumento da FC nos respectivos grupos, média Δ FC: 11,4 ± 10,5 / 5,6 ± 4,9, p=0,001. 

Em relação à análise da fase de recuperação, quando comparada com o decúbito dorsal 

(DD), verificou-se uma maior variabilidade da FC no grupo RHE, Δ 9,1 ± 7,8 bpmin e o 

comportamento de RHN apresentou menor média Δ 4,9 ± 3,5 bpmin, p=0,001. Nessa 

fase, a variabilidade da PAS dos dois grupos foi semelhante, retornando aos valores basais 

após cinco minutos de repouso. As variáveis funcionais não revelaram variabilidade com 

significância estatística intergrupos. Conclusão: Esse método de estratificação, quando 

aplicado de acordo ao protocolo TC50m e análise da variabilidade dos valores, PAS e FC, 

sugerindo ser um método capaz para estratificação funcional nos pacientes estudados, 

para o planejamento individualizado dos exercícios progressivos na RCV1. Além disso, 

sugere-se associação da resposta hemodinâmica extrema com a possibilidade de predição 

para o sexo feminino.   

Palavras-chave: 1. Síndrome Coronariana Aguda. 2. Reabilitação Cardíaca. 3. 

Caminhada. 4. Teste de Caminhada de 50m. 5. Estratificação Funcional. 6. Tolerância ao 

exercício.   
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ABSTRACT  
  
Background: Despite the advancement of Cardiovascular Rehabilitation Hospital in 

Phase (RCV1), the prescription of aerobic exercise at this stage is grounded in clinical 

characteristics, regardless of the hemodynamic response and individualized functional 

response. At this stage, starts the gravitational and physical stress in the pursuit of 

maintaining functional capacity after Acute Coronary Syndrome (ACS). Considering this 

fact, it is essential to define a method of functional layering with the Walk Test 50m 



 

 

(TC50m) of patients with ACS in the Coronary Care Unit (CCU), before starting the 

planning of progressive exercises in RCV1. Objectives: Develop a method of 

stratification for patients with ACS according to the hemodynamic response, identify 

predictors and outcomes to TC50m allowing plan RCV1 safely. Methods: 155 patients 

with ACS were evaluated in two referral hospitals. The stratification model consists of 

the analysis and interpretation of hemodynamic , clinical and functional indicators , 

developed to stratify groups according to hemodynamic response and predict the 

occurrence of adverse events to TC50m . Results: Eight (5.2%) patients didn’t tolerate 

gravitational stress preceding the start of the walk 50m. Of the 147 patients who 

completed the trial, 47 patients (30.3%) showed extreme hemodynamic response (RHE) 

at TC50 m. At the end of the logistic regression model, women showed independence 

associated with RHE (OR: 2.32 [95% CI: 1.13 to 4.78];. P = 0.02 Comparative analysis 

between groups revealed a high variability of pressure systolic (SBP), the average RHE 

group delta (Δ) 12.1 ± 10.4 mmHg differentiating the group with normal hemodynamic 

response (RHN) Δ8, 4 ± 6.7 mmHg, p = 0.01. cardiac frequency (FC) in groups RHE and 

RHN, Δ 11.3, ± 6.8 bpmin / Δ 7.1, bpmin ± 4.7, respectively, p <0.001. compared to the 

average F-Δ dorsal decubitus W50m, the two variables hemodynamic revealed statistical 

significance in the RHE group: PAS Δ19, 6 ± 12.3 mmHg compared to RHN group: 8.15 

± 5.63, p <0.001 with respect to the increase in HR in the respective groups, mean Δ HR: 

11 4 ± 10.5 / 5.6 ± 4.9, p <0.001. regarding the analysis of the recovery phase compared 

with the supine position (SP), there was greater variability in FC RHE group Δ 9.1 ± 7.8 

bpmin and behavior RHN presented lower mean Δ 4.9 ± 3.5 bpmin, p <0.001. In this 

phase, the variability in SBP of both groups was similar, returning to baseline after five 

minutes of rest. The functional variables revealed no statistically significant intergroup 

variability. Conclusion : This stratification method, when applied according to TC50m 

protocol and analysis of the variability of the values, SBP and HR, suggesting a method 

to be able to functional stratification in patients studied, for individualized planning of 

progressive exercises in RCV1. Furthermore, it is suggested association of extreme 

hemodynamic response with the possibility of prediction for females.   

Keywords: 1. Acute Coronary Syndrome. 2. Cardiac Rehabilitation. 3. Walk.   

4. Walk Test 50m. 5. Functional stratification 6. Exercise tolerance.   
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1. INTRODUÇÃO  

  

A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) apresenta uma alta prevalência nos países 

ocidentais, associada a uma elevada taxa de morbimortalidade, ocasionando limitações 

funcionais, com impacto na qualidade de vida (QV)1. De acordo com as projeções para o 

ano 2020, as doenças cardiovasculares (DCV) permanecerão como principal causa de 

mortalidade e incapacidade funcional2.  As terapêuticas recomendadas no tratamento 

desses pacientes constituem-se em medicamentoso, tecnologia de alta complexidade e a 

reabilitação cardiovascular3;4, classificada em quatro fases. A fase I ou Reabilitação 

Cardiovascular, fase hospitalar (RCV1), é o momento preparatório para as seguintes II, 

III e IV, não sendo obrigatória a sequência das etapas.  A RCV1 é iniciada após a 

estabilidade clínica e hemodinâmica, as estratégias terapêuticas prescritas com exercícios 

ativos no leito, exercícios respiratórios, estresse gravitacional sentado, ortostático e físico, 

na busca da manutenção da capacidade funcional dos indivíduos, ou seja, almejando a 

alta hospitalar com melhores condições psicológicas e capacidade funcional5.  

  

O repouso no leito é frequentemente prescrito para os pacientes internados nas 

unidades coronarianas (UCO) com o objetivo de preservar a demanda metabólica e gerar 

melhor conforto6, contudo, já foi comprovado que o repouso no leito pode suscitar 

complicações respiratórias, circulatórias, autonômicas, disfunções da musculatura 

esquelética, redução da capacidade funcional cardiovascular e respiratória7. A ausência 

de estratégias terapêuticas preventivas dessas complicações poderá gerar impacto na 

capacidade funcional, social, laboral e na qualidade de vida dos pacientes após SCA.  

  

A literatura evidencia testes submáximos que são aplicados nessa população com 

a proposta de avaliar a capacidade funcional do paciente isquêmico agudo no momento 

da alta hospitalar. O primeiro teste evidenciado na literatura foi o teste antes da alta, 

aplicado quatro a seis dias após evento coronariano, porém, em consequência do seu alto 

custo, não foi disseminado8. Com o avanço das pesquisas, vêm sendo investigandos testes 

funcionais de baixo custo e práticos que representem a capacidade funcional dessa 

população, com o objetivo de testar a segurança da sua mobilização precoce em UCO 9 e 

no período de internamento hospitalar 10;11.  

Apesar do avanço na RCV 1,  a prescrição dos exercícios, nessa fase, é embasada 

nas características clínicas independentemente da resposta hemodinâmica e  da resposta 
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funcional individualizada, não havendo um monitoramento da progressão de intensidade 

dos exercícios aeróbios  nessa fase crítica12.Contudo não há um método de estratificação 

da população, após evento isquêmico agudo, antes do planejamento dos exercícios 

aeróbios na RCV1 com a proposta de prevenir os eventos adversos comuns nessa fase. 

Diante dessa constatação, é essencial a estratificação dos pacientes com SCA estáveis em 

UCO, antes de iniciar o programa de reabilitação hospitalar.  

  

A proposta do desenvolvimento de um método de estratificação com o TC50m 

dessa população 9 poderá ser útil para predizer a capacidade funcional dos cardiopatas 

isquêmicos em realizar as atividades propostas na RCV1, essenciais para manter ou 

restaurar a sua capacidade funcional. Esse teste, já consagrado na literatura, é considerado 

o primeiro teste funcional seguro, até então, aplicado em UCO13, porém, no cenário 

prático da fisioterapia, não era aplicado com a proposta de analisar e interpretar o 

comportamento hemodinâmico e a variabilidade desses parâmetros que refletem a 

capacidade funcional individual para realizar as atividades funcionais no ambiente 

hospitalar. Diante da proposta atual da mobilização precoce nessa população, é essencial 

a sua estratificação ainda no período de internamento em UCO, garantindo o processo de 

reabilitação com mais segurança e efetividade.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. OBJETIVOS  

  

2.1. Geral:  
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Desenvolver um método de estratificação funcional para pacientes com Síndrome 

Coronariana Aguda de acordo com a resposta hemodinâmica ao TC 50m com vista ao 

planejamento da RCV1.  

  

2. 2. Específico:  

  

Identificar preditores e desfechos ao TC 50m que permitam planejar a RCV1 com 

segurança para pacientes com Síndrome Coronariana Aguda.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. REVISÃO DE LITERATURA  

  

3.1. Mobilização Precoce  
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Com a evolução dos tempos, fez-se necessário mudar as estratégias terapêuticas 

dessa população internada na unidade de terapia intensiva (UTI)13;14 e, cada vez mais, o 

fisioterapeuta prescreve nesse cenário a mobilização precoce (MP), uma estratégia 

terapêutica para pacientes críticos, principalmente aqueles que são elegíveis para o 

programa de reabilitação na fase hospitalar. Os objetivos da mobilização incluem: 

melhorar a função respiratória, por meio da otimização da ventilação/perfusão, 

aumentando os volumes pulmonares, assim como a pressão inspiratória máxima (Pimáx), 

desobstruir as vias aéreas; reduzir os efeitos adversos da imobilidade; aumentar o nível 

de consciência; possibilitar a independência funcional; incrementar o condicionamento 

cardiovascular; neuromuscular, além de melhorar o bem-estar psicológico15.  

  

O protocolo da RCV1 é composto por mudanças posturais associadas ao aumento 

gradativo na intensidade de esforço aplicado, de modo a promover, no 1º dia, a 

mobilização precoce do paciente no leito e, com o progredir dos dias, prepará-lo para o 

retorno às suas atividades de vida diária, após a alta hospitalar 16.  

  

A recomendação aos pacientes com SCA, em UCO, é iniciar a deambulação dois 

dias após o evento isquêmico17;18. Comumente, essa conduta tem um enfoque 

multidisciplinar, é segura e viável quando iniciada após a estabilização do quadro 

hemodinâmico, neurológico e respiratório19;20. Estudo recente revelou a segurança e a 

tolerabilidade da mobilidade precoce nessa população crítica, em UCO, representadas 

pela caminhada de 50 m, 24 horas pós-evento coronariano, consolidando a mobilização 

precoce e segura desses pacientes 9.  

  

A prática baseada em pesquisas de Fisioterapia no manejo “Critical Care na  

UTI” é relacionada com os seguintes enfoques: prevenção de complicações respiratórias 

e circulatórias, elegibilidade de pacientes, monitorização durante as técnicas e os 

benefícios em curto prazo 19. O fisioterapeuta deve ser capaz de priorizar, balizar os 

objetivos e os parâmetros que serão monitorados na intervenção, assegurando que eles 

são terapêuticos e seguros para o acompanhamento dos efeitos imediatos ao exercício. A 

segurança é essencial antes, durante e após a MP, principalmente o paciente crítico, pois, 



20  

  

 

em virtude da gravidade, é provável que revele limitações de reserva cardiovascular e 

respiratória. 20.  

  

Com base em uma revisão da literatura, Stiller e Phillips publicaram os critérios 

de segurança na MP do paciente crítico que incluem principalmente o quadro 

hemodinâmico e respiratório, para assegurar que não ocorram os eventos adversos, 

prevenindo ou minimizando os riscos de instabilidade hemodinâmica e queda de 

saturação periférica de oxigênio (SpO2). O mesmo grupo de pesquisadores realizou um 

estudo clínico em paciente crítico que apresentou aumento significativo da pressão arterial 

sistólica (PAS), frequência cardíaca (FC) e o decréscimo da SpO2 sem significância 

estatística9;20
. A ocorrência da deteriorização do quadro clínico foi de 4,3%, confirmando 

a relevância de selecionar os pacientes de acordo ao critério de elegibilidade, antes de 

iniciar a MP 20.  

  

 As técnicas de mobilização precoce, relacionadas ao incremento gravitacional e à 

caminhada, objetivam, em curto prazo, manter ou restaurar a distribuição normal do fluxo 

sanguíneo 21, estimular a atividade autonômica e reduzir a compressão no tórax22. Em 

longo prazo, aperfeiçoa a capacidade e a independência funcional e, consequentemente, 

o incremento da aptidão cardiorrespiratória. Apesar da monitorização do quadro 

metabólico não ser aplicada na rotina de pacientes em UTI, os fisioterapeutas devem 

considerar a reserva cardiorrespiratória individualizada, quando incrementar atividades 

que aumentam significativamente a demanda metabólica.23 Durante a intervenção, a 

resposta fisiológica ao exercício é revelada com o aumento da demanda metabólica24, 

devido ao acréscimo da atividade muscular periférica e, quanto ao comportamento 

hemodinâmico, está associada ao aumento da liberação simpática 20 .  

  

A segurança do paciente crítico durante a mobilização depende da influência dos 

fatores intrínsecos e extrínsecos, considerando os antecedentes clínicos, reserva do 

sistema cardiovascular e respiratório e os relacionados com o ambiente da UTI, 

respectivamente 25-27.  

    

A história clínica prévia e atual contribui para identificar os possíveis fatores que 

podem influenciar na resposta à mobilização e quais parâmetros devem ser eleitos para a 

monitorização. Em particular, as doenças cardíacas e respiratórias provavelmente poderão 
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apresentar limitação na reserva desses sistemas e, consequentemente, não tolerar a 

mobilização. Outras patologias que podem influenciar na capacidade de tolerabilidade da 

MP são as disfunções musculoesqueléticas e neurológicas28.  

  

Os parâmetros eleitos para monitorização que traduzem a reserva cardiovascular 

do paciente crítico são: frequência cardíaca (FC) e pressão arterial sistólica (PAS).  

  

A resposta esperada da FC ao exercício, em indivíduos normais, é o incremento 

desse parâmetro, potencializado com a influência das variáveis independentes como a 

capacidade física do indivíduo, a intensidade do exercício e o tipo de medicação em uso, 

principalmente os sedativos e betabloqueadores 29.  

  

A elevação da FC, no início do exercício, tem como objetivo aumentar o fluxo 

sanguíneo, promovendo maior eficiência do mecanismo de transporte de oxigênio aos 

músculos em atividade contrátil. Stiller e cols pesquisaram 31 pacientes internados na 

UTI, com prescrição de exercícios no leito (MP), cujos achados comprovaram que houve 

aumento da FC em relação ao nível de base, com uma amplitude de 10% 26. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Weissman e cols, em 21 pacientes críticos, durante a 

mobilização passiva e ativa dos membros 30. Dias e cols revelaram um acréscimo com 

delta (Δ)= 4,68 da FC, após caminhada 50m, em pacientes com SCA, em UCO 9.  

  

Após o infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorre diminuição da variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC), como resultado da redução da modulação vagal e consequente 

relativa predominância simpática, sendo que essa diminuição é um marcador de aumento 

da mortalidade cardiovascular. Embora o mecanismo que explique o aumento do risco, 

devido à disautonomia, não esteja claramente definido, existem evidências experimentais 

de um efeito protetor da estimulação vagal sobre a vulnerabilidade elétrica ventricular, 

correlacionando a hipoatividade parassimpática ao desenvolvimento de arritmia letal 31.  

  

Atualmente tem sido pesquisada a FC de recuperação (FCR) como uma variável 

de segurança, antes da intervenção, com possibilidades de traduzir a reserva 

cardiovascular.  Adicionalmente, a literatura relata que a FCR é um preditor de risco, 

independentemente de mortalidade, em pacientes com doença arterial coronariana, além 
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de ser um indicador da retomada vagal após a interrupção de um exercício físico 16. Se o 

paciente apresentar uma FC de repouso elevada, este comportamento sugere uma baixa 

reserva cardiovascular para tolerar as atividades além da sua capacidade funcional, e 

possivelmente, poderá incrementar ainda mais a frequência cardíaca. Além disso, os 

pesquisadores alertam a equipe interdisciplinar sobre a importância da observância e 

questionamento dos sinais e sintomas ao estresse cardiovascular (dispneia, angina, perda 

do nível de consciência) durante a intervenção, indicando que a carga de exercícios está 

sendo indevida. Recomenda-se que essa variável deva ser aplicada em combinação com 

outras variáveis para determinar a segurança na mobilização e apoiar a decisão clínica 20. 

Os pesquisadores concluem que as publicações em relação à FC, alvo durante a MP em 

paciente crítico, são escassas 28.  

  

A resposta frequente da PAS ao exercício em indivíduos normais é uma elevação 

inicial, com um acréscimo linear de acordo com o aumento da intensidade do exercício, 

o comportamento da pressão arterial diastólica (PAD) tende a permanecer estável ou 

aumentar discretamente com o aumento da intensidade do exercício 29. Dados 

comprovaram, em uma população cardiopata aguda, que ocorre um aumento significativo 

da PAS (Δ= 4,84) após caminhada e, em contrapartida, a PAD apresentou discreto 

aumento, porém sem significância estatística 9. Outro estudo revelou aumento 

significativo da PAS e PAD, quando comparados aos níveis de repouso e durante a 

mobilização.20. As duas variáveis, PAS e FC, representam os principais indicadores da 

atividade cardiovascular e regulação do quadro hemodinâmico e, quando ocorre queda ou 

aumento extremo da MP, é indicativo de intolerância ao exercício 22.  

  

Apesar de não ser tão sensível e confiável como a relação PaO2/FiO2, a 

monitorização de SpO2 pode ser utilizada como indicação de extração da saturação 

periférica de oxigênio antes e durante a mobilização. O nível ideal de SpO2 ≥ 95%, quando 

apresenta valores inferiores, representa a deteriorização do quadro clínico e funcional. 

Para monitorar os pacientes críticos, recomenda-se o oxímetro de pulso, utilizado para 

monitorar continuamente a SpO2 e FC. Para iniciar a mobilização, outras investigações 

devem ser avaliadas: nível de consciência, aparência do paciente, sudorese, nível de dor, 

padrão ventilatório, avaliação subjetiva de fadiga e esforço, percebidos durante e após 

aumento de demanda metabólica 20.  
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Os fatores extrínsecos que podem influenciar a MP de pacientes críticos estão 

relacionados com o ambiente da unidade de terapia intensiva (UTI) e com a habilidade 

dos profissionais de saúde e o uso de equipamentos 20;32. É essencial avaliar o ambiente 

da unidade antes de iniciar a MP de pacientes críticos, a fim de garantir a segurança do 

paciente, manter os equipamentos de monitorização dos dados vitais e o suporte de um 

profissional capaz de analisar os dados vitais, os sinais e sintomas, caso o paciente 

apresente qualquer sinal de disfunção do sistema cardiovascular, neurológico e 

respiratório. É essencial informar ao paciente as técnicas que serão realizadas, utilizando 

a comunicação não verbal, visual e táctil 20.  

  

Outro aspecto a ser considerado é a seleção desses pacientes em relação à 

intervenção que será aplicada em termos de intensidade, duração e frequência. Uma 

informação relevante é iniciar a mobilização com baixa intensidade e frequência, de 

acordo com a tolerabilidade do paciente crítico. Há escassas pesquisas relacionadas à 

elegibilidade da intensidade e frequência da MP, em pacientes críticos 20.  
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FIGURA 1: Algoritmo de mobilização precoce (MP) em pacientes críticos em Unidade de  
Terapia Intensiva (Modelo adaptado)  

    

  

    
Fonte: Kathy Stiller. Safety Issues That Should Be Considered When Mobilizing Critically,  Ill 

Patients. Critical Care Clinic 23 (2007) 35 –53  
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3.2. Testes Funcionais: Avaliação da capacidade funcional de pacientes com SCA na 

fase hospitalar.   

  

A relevância do exercício para a função cardiovascular foi abordada pelos 

pesquisadores que revelaram a segurança dos testes funcionais aplicados na SCA no 

ambiente hospitalar13. De acordo com a IV Diretriz da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, é recomendado realizar o teste ergométrico, para avaliar a capacidade 

funcional ao exercício na fase aguda do IAM sem complicações para a alta hospitalar 

(quatro a seis dias após o evento isquêmico), com o objetivo de estratificar o risco e o 

planejamento  da atividade física na fase  de reabilitação extra-hospitalar e, além disso, 

avaliar a reserva cardíaca e quantificar o seu comprometimento, fatores estes 

determinantes do prognóstico33, procedimento que não é tão frequente na prática clínica 

devido ao alto custo e  à alta complexidade 11.  

  

Há vários testes disponíveis na literatura para avaliação objetiva da capacidade 

funcional de pacientes com limitação funcional ao exercício. Alguns deles fornecem  

avaliação completa de todos os sistemas envolvidos no desempenho ao exercício (alta 

tecnologia) e outros mais simples, com baixo custo, de fácil aplicabilidade e baixa 

tecnologia que fornecem as informações básicas para análise da resposta funcional ao 

exercício.  Estudos anteriores avaliaram a utilização desse teste em indivíduos com 

cardiopatias crônicas, especialmente pacientes com insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) e, atualmente, ele é amplamente empregado na reabilitação cardíaca em várias 

categorias de pacientes, tais como: após cirurgia cardíaca, infarto agudo do miocárdio e 

insuficiência cardíaca crônica como um indicador do estado funcional 34.  

  

No ambiente hospitalar, na aréa de cardiologia clínica, os testes funcionais  

aplicaveis em pacientes com SCA foram: Teste de Caminhada de seis minutos 

(TC6min)10;11 e Teste de Caminhada 50m (TC50m)9.  

  

O TC6min foi aplicado no âmbito hospitalar, com o objetivo de avaliar se ele 

revela a capacidade funcional e se é reprodutível  nessa população. O estudo incluiu um 

grupo de pacientes que teve infarto do miocárdio após uma semana, antes da alta 

hospitalar. Concluiu que o teste é uma medida segura e reprodutível da capacidade 



26  

  

 

funcional em pacientes estáveis após IAM não complicado e pode ser últil para avaliação 

da tolerância ao exercício na fase I e II nos programas de reabilitação cardiovascular 10. 

Recetemente um outro estudo aplicou esse teste, no mesmo período, (quatro a seis dias) 

após evento coronariano, com o objetivo  de avaliar a capacidade funcional (CF), através 

do TC6min. Os dados revelaram uma redução da capacidade funcional de pacientes com 

SCA estáveis, confirmando a reprodutibilidade do teste e a sensibilidade de avaliar o 

desempenho e a capacidade funcional de forma segura pré alta hospitalar 11.   

  

O TC50m é um teste funcional de baixo custo e de fácil aplicabilidade utilizado 

em UCO, em pacientes com SCA, com o objetivo de descrever esse teste e a resposta 

cardiocirculatória (PA, FC e percepção subjetiva do esforço ventilatório) nas duas fases: 

quando imposta a primeira carga ao sistema cardiovascular (estresse gravitacional) e ao 

estresse  físico (50m). Os pesquisadores  concluiram que o TC50m é um método bem 

tolerado após 24 horas do evento coronariano, condicionado à observância dos limites de 

segurança do protocolo aplicado. As condições básicas para a sua execução são: pacientes 

estáveis, liberados pelo cardiologista e bem instruídos pelo fisioterapeuta e, além disso, é 

essencial a monitorização de PAS e FC nas duas fases do teste 9.  

  

Na primeira fase do TC50m, é monitorada a resposta cardiovascular ao estresse 

gravitacional ortostático com a finalidade de prevenir eventos adversos comuns após 

SCA, ao assumir a postura ortostática9. Acredita-se que o sistema cardiovascular humano 

se encontre adaptado para manutenção da perfusão cerebral durante a postura ortostática. 

Embora a força gravitacional crie um gradiente de pressão em nível do sistema 

circulatório, o homem é capaz de permanecer na postura ereta porque a pressão 

gravitacional é parcialmente neutralizada por mecanismos que previnem o acúmulo de 

fluidos nos membros inferiores 35.  

  

Durante a postura de pé, a gravidade causa gradientes de pressão em todos os 

compartimentos fluidos do corpo, incluindo as veias e as artérias. Entretanto, em função 

da maior complacência das veias, o efeito principal é a redistribuição do volume venoso, 

que interfere, dessa forma, na pressão sanguínea global. O acúmulo de sangue no território 

venoso inicia-se imediatamente durante a ortostase e se completa após três a cinco 

minutos. Essa translocação de volume sanguíneo é derivada, principalmente, do 
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compartimento intratorácico e resulta em diminuição da pressão de enchimento cardíaco 

e do volume sistólico 35.  

  

Períodos extensos de repouso no leito provocam uma diminuição da  

sensibilidade do barorreflexo e do reflexo vestibulossimpático, alterações do sistema 

nervoso autonômico, aumento da complacência das veias dos membros inferiores e 

distúrbios da vasoconstrição arteriolar, reduzindo assim, a estimulação do sistema 

cardiovascular em manter a regulação da pressão sanguínea. Todas essas alterações 

podem ser consideradas como “descondicionamento” cardiovascular capaz de gerar uma 

intolerância ao ortostatismo e, provavelmente, esses pacientes poderão apresentar 

hipotensão postural e síncope, antes de iniciar a deambulação 35;36.  

  

Um dos eventos adversos mais comum é a intolerância ortostática secundária à 

disfunção dos reflexos barorreceptores36;37 e é comum em todas as idades38. A principal 

função dos reflexos barorreceptores é manter a pressão arterial estável, momento a 

momento, em um nível pequeno de variabilidade em repouso ou em diferentes atividades 

comportamentais, exercendo uma influência na frequência cardíaca, no débito cardíaco, 

na contratilidade miocárdica, na resistência vascular periférica e, consequentemente, na 

distribuição do fluxo sanguíneo39;40.  A hipotensão gravitacional, devido à redução do 

retorno venoso e do débito cardíaco, tem como resposta a taquicardia reflexa.  A queda 

do débito cardíaco estimula os receptores aórticos e carotídeos, aumentando a frequência 

cardíaca e a vasoconstricção periférica, para manter a pressão arterial 40.  

  

Considerando as alterações fisiopatológicas decorrentes do repouso no leito, 

conduta prescrita em UCO para pacientes pós evento coronariano, a literatura retrata a 

importância de se incrementar o estresse gravitacional tão logo seja possível pós IAM e 

angioplastia 40. Além disso, a abordagem médica, psicológica e a deambulação precoce 

têm-se mostrado eficientes na redução do período de internação hospitalar 40.  

  

Na segunda fase do TC 50m, a proposta é monitorar a resposta aguda após 

exercício físico (C50m)9. Nessa fase, ocorre o aumento instantâneo da demanda 

energética da musculatura exercitada e, consequentemente, do organismo como um todo. 
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Assim, para suprir a nova demanda metabólica, várias adaptações fisiológicas são 

necessárias, entre elas, as referentes à função cardiovascular durante o exercício físico 37  

;41.  

  

No início do exercício é ativada a bomba cardíaca pelo aumento do tônus venoso, 

mediado pelo reflexo autonômico, aumentando a pré-carga, resultando na taquicardia 

reflexa e, consequentemente, a elevação do débito cardíaco. Durante o esforço físico, para 

manter o débito cardíaco além da ação do simpático, é necessária a ação vasoconstrictora 

das grandes massas musculares periféricas, principalmente dos membros inferiores37. 

Com o ajuste dessas variáveis, ocorre aumento do fluxo coronariano, a fim de suprir a 

demanda de oxigênio do miocárdio e manter o suprimento de nutrientes para os órgãos 

vitais 41;42.  Essas repostas agudas ao exercício devem ser monitoradas e controladas as 

variáveis hemodinâmicas, durante ou logo após o esforço físico 42, a fim de se obter maior 

segurança, não ultrapassando o limite das condições funcionais 37. O comportamento das 

variáveis hemodinâmicas que traduz o esforço físico é o aumento da PAS, pouca 

variabilidade da PAD, aumento da FC, do consumo de oxigênio pelo miocárdio e redução 

da resistência vascular periférica 41.  

  

Na fase de recuperação após exercício, podem ocorrer algumas modificações em 

resposta ao esforço físico.  A literatura ressalta, entre outras alterações, a hipotensão, 

descrevendo que os níveis de PA retornam aos valores antes do exercício ou apresentam 

valores mais baixos 41.    

  

Esses  testes funcionais (TC6min e TC50m) reduzem custos e oferecem um 

acompanhamento mais qualificado representando a capacidade funcional cardiovascular 

e respiratória dessa população 9;10;11. Eles  são seguros, válidos, confiáveis e requerem um 

mínimo de equipamentos para sua realização, ou seja, um instrumento pouco oneroso e 

de fácil aplicação. Contudo, é necessário que sua aplicação seja realizada de forma 

padronizada, podendo, dessa forma, assegurar a fidedignidade do processo 9;34. A 

diferença entre eles está relacionada com o tempo de caminhada e a distância percorrida.  

O TC50m  revela a capacidade funcional de acordo com a resposta hemodinâmica ao 

estresse gravitacional e físico, com variabilidade da velocidade da marcha9 . Em 

contrapartida o TC6min reproduz a capacidade funcional em relação à distância 
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percorrida durante seis minutos10;11, consequentemente maior  demanda metabólica 

durante a caminhada. Apesar de esses testes serem considerados submáximos34, a 

aplicação do TC50m  é mais adequado após  24 horas do evento coronariano agudo em 

resposta à proposta de avaliar o primeiro estresse gravitacional e a caminhada num tempo 

necessário para ativar o sistema cardiovascular9.    

  

3.3.  Reabilitação Cardiovascular na Fase Hospitalar (RCV1)   

  

A reabilitação cardiovascular é um processo de desenvolvimento e manutenção de 

nível de atividade física, social e psicológica após o início da doença coronariana 

sintomática. Permitindo aos cardiopatas retornar, o quanto antes, à vida produtiva e ativa, 

a despeito de possíveis limitações impostas pelo seu processo patológico. Portanto, 

reabilitação cardíaca inclui o treinamento físico e um amplo espectro de mudanças no 

comportamento médico, físico e psicossocial, além de uma intervenção múltipla, visando 

modificar os fatores de risco, favorecendo, com isso, a redução da mortalidade 43;44.  

  

Com o advento das UTIs, a prática foi aperfeiçoando-se até os dias atuais, com a 

proposta do programa da RCV1, que é operacionalizado no modelo de fases (I, II e III). 

Nesse contexto, a intervenção precoce na fase aguda hospitalar é intitulada fase 1 45. Nessa 

fase, a progressão das atividades físicas, depende das complicações agudas após evento 

coronariano, da frequência e gravidade das morbidades, da idade, do estilo de vida, 

condição cirúrgica ou médica, capacidade e sintomas do paciente e do protocolo que é 

aplicado no hospital 46. Pesquisadores recomendam que a RCV1 deva ser possível o 

quanto antes 25;47, no período de 12 a 24 horas após evento coronariano 47.  

  

Segundo a Recomendação Estrutural da Reabilitação Cardíaca, 2004, o programa 

de mobilização deve ser balanceado entre o risco da mobilização precoce e os efeitos 

deletérios secundários ao repouso no leito48. Para evitar esses efeitos, os pesquisadores 

orientam o estresse gravitacional no segundo dia após IAM47;48.  

  

O protocolo intra-hospitalar, de acordo com ACSM, sugere que uma sessão de 

exercício deve durar aproximadamente 20 minutos. A sessão deve ser composta por uma 

série de exercícios intermitentes, cada um com a duração de três a cinco minutos. O 
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intervalo entre as séries é a principal ferramenta para o princípio de recuperação, que deve 

ser definido a partir da frequência e intensidade do exercício realizado, com base na 

recuperação metabólica das fontes de energia e na composição das fibras musculares 

envolvidas no movimento49.  

  

Ao avaliar os protocolos atuais da RCV1, pode ser observada a subjetividade sobre 

a prescrição de exercícios em relação aos princípios da sobrecarga, reversibilidade e 

especificidade. Estes três princípios básicos de prescrições de exercício têm que ser 

respeitados, de modo que a receita estabeleça planos de exercícios individualizados que 

atendam às necessidades específicas de cada paciente, independentemente do seu nível 

de aptidão física10. Apesar de inúmeras tentativas, falta à RCV1 padronização e 

individualização. Isto, porque a prática de reabilitação, nessa fase, tem tido bases 

empíricas, quanto à mensuração do grau de estresse imposto ao aparelho circulatório, 

nesse estágio crítico da SCA e, consequentemente, dos seus limites e riscos9.   

  

Segundo a Recomendação Estrutural da Reabilitação Cardíaca (2004), a evolução 

progressiva da atividade física na RCV1, desde o estresse gravitacional sentado, em 

ortostase e deambulação, nem sempre correspondem a uma sequência de dias, pós-evento 

coronariano agudo, uma vez que, em um único dia, o paciente pode realizar todas as etapas 

do protocolo 48.  

  

Na literatura, há controvérsias referentes ao tempo e à distância48;50-52 da primeira 

caminhada pós-evento coronariano. Protocolo recente descreve que a primeira caminhada 

deve ser de curta duração, com tempo médio de um a dois minutos 48 enquanto outro 

protocolo recomenda que deva ser controlada a distância, limitando-a a 35 metros 

(Adaptação do Protocolo Emory) 53. Vale ressaltar a importância da monitorização da 

resposta circulatória individual diante do estresse gravitacional e físico, com o desígnio 

de quantificar o tempo e a distância da primeira caminhada pósevento coronariano agudo 

9.    

  

A resposta circulatória da atividade física na RCV1 é realizada pela mensuração 

da PA, evitando a hipotensão postural em relação à PA basal. De acordo com a literatura, 

se o paciente apresentar diminuição da PA em ortostase, de 10 a 20 mmHg deve ser 
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reavaliado e, se a variabilidade for ≥ 20 mmHg, é contraindicado o início da caminhada 

54. Apenas um trabalho pesquisado fez referência à monitorização da SpO2, que revelou 

o nível aceitável da SpO2≥ 94% durante atividade física (Protocolo adaptado Grady 

Memorial)53.  

  

Além da monitorização da resposta circulatória, é acompanhada a sensação da 

percepção de esforço ao exercício, aplicando a Escala de Borg (EB), utilizando um limite 

inferior a 13 (escala de 6 a 20), o gasto energético, através de níveis de equivalente 

metabólico de oxigênio (MET) com um nível máximo de gasto em torno de quatro 

METs53 e os sinais e sintomas como: angina, dispneia, tonturas, e sinais de baixo débito 

53-55.  Apesar de todos os protocolos descritos na literatura, recentemente foi publicado 

um artigo que questiona a falta de especificação no processo da reabilitação cardíaca no 

que se refere a onde, como, quando e por quem deve ser feita a indicação56.  

  

A velocidade da marcha vem sendo utilizada como medida de capacidade física 

baseada no desempenho, o seu uso tem sido recomendado como um sinal vital para a 

avaliação ambulatorial de adultos mais velhos57-59. A velocidade de marcha independente 

é comparável como avaliação funcional para triagem clínica, por se tratar de um indicador 

geral que prevê eventos adversos relacionados à saúde. No entanto, a sua utilidade em 

diferentes clínicas e populações ainda está sendo discutido59.    

4. JUSTIFICATIVA                                                           

  

Nas últimas décadas, a assistência de pacientes cardiopatas em UCO vem sendo 

beneficiada com os programas de mobilização precoce 19,60 seguidos do programa de 

Reabilitação Cardiovascular na Fase Hospitalar (RCV1)61 visando obter ganhos 

progressivos e gradativos da sua capacidade funcional, evitando ou minimizando as 

complicações neuromusculares e pulmonares ligadas ao repouso prolongado.  

  

Tratando-se de pacientes com enfermidade clínica cardiológica no estágio de 

maior risco, evidencia-se esse risco ao revelar variabilidades extremas de parâmetros 

hemodinâmicos e respiratórios e eventos clínicos adversos, quando imposta uma carga ao 

sistema cardiovascular desses pacientes.  
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No modelo atual da RCV1 com a elegibilidade de pacientes com SCA em UCO, 

a prescrição e a progressão da intensidade dos exercícios aeróbios são estabelecidas em 

relação à classificação clínica e o período após evento agudo. Fundamentado em 

publicações anteriores, o TC50m foi considerado um teste funcional seguro e bem 

tolerado, permitindo a mobilização precoce dessa população 13. Apesar desse avanço, 

ainda não foi desenvolvido um método de estratificação dessa população antes do 

planejamento de exercícios aeróbios progressivos.   

  

O TC50m, embora descrito há cinco anos, de baixo custo, de fácil e rápida 

aplicação, ainda não é consensual em pacientes com SCA em UCO. Este estudo 

possibilitará, portanto, avaliar a sua aplicabilidade, possibilitando definir um método de 

estratificação funcional. Presume-se que seus resultados poderão contribuir com o 

tratamento científico ao programa de reabilitação cardiovascular na fase hospitalar e 

alertar os profissionais intensivistas quanto à importância da monitorização e as 

adaptações que ocorrem durante a sua execução. Contudo, não deverá implicar em 

elevação de custo e deve ser individualizada permitindo, assim, um planejamento seguro 

para iniciar a primeira fase de reabilitação cardiovascular (RCV1).  

  

5. METODOLOGIA, MATERIAL E MÉTODOS  

    

5.1. Delineamento do estudo  

  

  Trata-se de um estudo observacional analítico.  

  

5.2. População do estudo  

  

5.2.1. População-alvo  

  

Todos os pacientes com diagnóstico de SCA internados em UCO com prescrição 

para iniciar a RCV1.  
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5.2.2. População acessível  

  

Todos os pacientes internados em UCO de dois hospitais com diagnóstico de SCA 

com prescrição para iniciar a RCV1.  

  

5.3. Características gerais do local do estudo e da população  

  

A pesquisa foi realizada em dois hospitais de referência (A e B) em UCO, 

hospitais de caráter terciário, localizados no centro da cidade de Salvador, ambos 

detentores de uma alta complexidade tecnológica aplicada nos métodos de diagnóstico e 

intervencionista, que englobam  a assistência  de  paciente com SCA.  A UCO do hospital 

(A) está localizada no primeiro andar do prédio principal do hospital, possui seis leitos, 

presta assistência a pacientes clínico e cirúrgico, oferecendo todo o suporte tecnológico.  

A unidade coronariana do hospital B está localizada no quarto andar do prédio principal 

do hospital, possui sete leitos para pacientes que necessitam de cuidados intensivos, 

clínicos e cirúrgicos. Além de apropriada estrutura física, a unidade de internação 

exclusiva e especializada oferece uma assistência multidisciplinar. Os protocolos 

assistenciais fundamentados nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 

para o tratamento da SCA.  

  

5.4. Critérios de inclusão e exclusão  

  

5.4.1. Critérios de inclusão  

  

a. Pacientes isquêmicos agudos internados em UCO com liberação médica 

para iniciar a mobilização precoce;  

b. Pacientes de ambos os sexos, com idade ≥ 18 anos;  

c. Independência para a marcha;  

d. Orientados no tempo e no espaço.  

  

5.4.2. Critérios de exclusão   

  

             Aqueles pacientes que apresentaram, no momento da aplicação do TC50m:  
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a. Dor precordial;  

b. Dispneia;  

c. Palidez e sudorese fria;  

d. Presença de arritmia aguda;  

e. Instabilidade hemodinâmica.  

  

5.5. Seleção e características da amostra  

  

Foram admitidos 196 pacientes com diagnóstico de SCA em UCO com liberação 

médica para aplicação do TC 50m. Deles, 29 pacientes foram excluídos, de acordo com 

os critérios de exclusão, três desistências e nove recusas. Após avaliação à beira do leito, 

foram elegíveis para sua aplicação 155 pacientes.   

  

5.6. Protocolo de avaliação  

  

• Todos os pacientes foram submetidos a um inquérito para investigar os 

dados sociodemográficos (APÊNDICE 1);  

• A classificação clínica da SCA e as comorbidades, de acordo com os 

diagnósticos descritos no prontuário;  

• Interrogatório quanto à orientação em relação ao tempo e espaço, assim 

como sobre a atual presença de desconforto precordial, tontura e dispneia;  

O nível de atividade física prévia foi identificado através do Questionário 

Internacional de Atividade Física, versão oito (IPAQ - versão curta), 

(ANEXO 1), sendo os pacientes classificados como ativos e sedentários;  

Avaliação antropométrica: Índice de Massa Corpórea (IMC), calculado por 

meio da fórmula: IMC = peso (Kg) /altura (m2). O peso e a altura foram 

mensurados através de balança antropométrica 2096 PP. Segundo o IMC, os 

pacientes foram classificados como baixo peso (IMC <18,5 Kg / m2), 

eutrófico (IMC 18,5-24,99 Kg / m2), sobrepeso (IMC 25-29,99 Kg / m2) e 

obesidade (IMC ≥ 30,00 Kg / m2);  

• Todos os pacientes em uso do roupão do hospital e de calçado próprio;  

Aplicação do TC50m após liberação médica para iniciar a mobilização 

precoce.  
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5.7. Teste de Caminhada de 50m (TC 50m)  

  

Esse teste foi idealizado e descrito pelos pesquisadores a partir da experiência com 

a reabilitação precoce realizada na rotina da UCO pelo fisioterapeuta. O TC 50m 

representou o primeiro estresse físico e gravitacional do paciente internado em UCO, 

antes de iniciar a mobilização precoce e a RCV1. Antes da aplicação do teste o paciente 

foi estimulado para realizar a mobilização ativa no leito, interrogado quanto à disposição 

para realizar o teste e a presença de qualquer desconforto9.  

  

A distância de 50m representou o percurso habitual dos pacientes na sua primeira 

caminhada após o evento isquêmico. As variáveis hemodinâmicas eleitas para 

monitorização, PAS e FC, representam os principais indicadores da atividade do coração 

como bomba e da regulação do quadro hemodinâmico. As sensações subjetivas de esforço 

foram registradas segundo a Escala de Borg modificada (ANEXO 2), complementando a 

avaliação subjetiva da resposta ao estresse induzido pelo estresse físico. A saturação 

periférica de oxigênio (SpO2) foi monitorada como reflexo da extração periférica tecidual 

de oxigênio.   

  

5.7.1. Passo a passo do TC 50m   

  

Este teste consta de três fases: o estresse gravitacional ortostático, o estresse físico 

(C50m) e a fase de recuperação. O paciente foi informado que estava sendo submetido a 

um teste com o objetivo de estratificar a sua resposta funcional ao caminhar 50m após o 

evento coronariano, segundo as suas possibilidades funcionais.  

  

 As variáveis hemodinâmicas (PA e FC) e a SpO2 foram monitoradas nas seguintes 

posições:   

  

1– decúbito dorsal a zero grau, ao assumir a posição sentada no leito com as pernas 

pendentes e, três minutos depois, de repouso na mesma posição;  

2 – depois, a mesma sequência em ortostase (1a Fase);   

3 – durante e imediatamente após a caminhada de 50m (2ª Fase)  
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4 – e na fase de recuperação, após cinco minutos na posição sentada (3ª fase).  

  

Todos os dados foram registrados na ficha de avaliação do TC50m (APÊNDICE 

2). A EB modificada (ANEXO 2) foi aplicada no início e no final da caminhada. Os 

pacientes foram orientados para não ultrapassar o nível quatro (ligeiramente cansativo), 

limite máximo de segurança para a mobilização precoce 9-11.  

  

Durante a caminhada, o paciente foi acompanhado e monitorado por fisioterapeuta 

treinado, com vigilância permanente da FC e da SpO2. Para o cálculo da velocidade da 

marcha em 50m (m/s) 59.  Não houve estímulo verbal quanto ao ritmo e à velocidade da 

caminhada, tendo o próprio paciente imposto o seu ritmo, com o registro do tempo no seu 

final (C50m). Nessa fase, se os parâmetros hemodinâmicos (PAS e FC), EB e SpO2 não 

retornassem aos valores basais (estáveis), o paciente era transferido para o leito e, em 

seguida, comunicado ao médico plantonista.  

  

5.8. Mensuração das variáveis hemodinâmicas  

  

5.8.1. Mensuração da pressão arterial (PA)  

  

Foi mensurada de acordo com a VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão (2010) 62 

utilizando a técnica auscultatória, com esfignomanômetro aneroide. O procedimento foi 

explicado ao paciente, com solicitação para não falar durante a mensuração; foi utilizado 

um manguito de tamanho adequado ao braço, colocado 2 a 3 cm acima da fossa 

antecubital, com o membro superior direito desnudo apoiado à altura do coração, com a 

palma da mão voltada para cima e a bolsa de borracha centralizada sobre o trajeto da 

artéria braquial previamente palpada nessa posição.    

  

Palpado o pulso radial, o manguito foi inflado até o seu desaparecimento, visando 

a estimativa do provável valor da PAS; em seguida, após desinsuflação gradativa e 

intervalo adicional de um minuto, foi reinsuflado para a medição pelo método 

auscultatório, com a campânula do estetoscópio posicionada suavemente sobre a artéria 

braquial, na fossa antecubital, evitando compressão excessiva; a insuflação do manguito 

foi rápida, de 10 em 10 mmHg, até ultrapassar o valor da PAS, estimado pela palpação; a 

deflação foi lenta, com a pressão sistólica identificada pelo aparecimento do primeiro som 
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cardíaco (fase I de Korotkof), seguido de batidas regulares que se intensificaram com a 

deflação; a PAD foi identificada pelo desaparecimento do som (fase V de Korotkof); a 

ausculta foi mantida até 20 a 30 mmHg, abaixo do desparecimento do som, procedendo-

se, então, a deflação rápida; se os batimentos persistiram até o nível zero,  a PAD foi 

determinada pelo  abafamento dos sons (fase IV de Korotkof); os valores da PAS e PAD, 

foram lidos com precisão de 2mmHg; ao término foi  registrada a posição em que foi 

mensurada.  

  

5.8.2. Mensuração da frequência cardíaca (FC)  

  

Foi utilizado, durante o teste, o frequencímetro Polar Electro Ou.  

  

5.8.3. Mensuração da saturação periférica de oxigênio (SpO2)  

  

Foi utilizado o oxímetro de pulso portátil BCi Moriya 101, durante o teste.   

  

5.8.4. Aplicação da Escala de Borg modificada   

  

A escala de percepção de esforço ventilatório foi aplicada no início e no fim da 

caminhada de 50m.  

  

5.8.5. Tempo da caminhada  

  

Monitorada através do cronômetro Ferrari. Para o cálculo da velocidade da marcha 

(m/s).  

  

5.9. Fatores limitantes   

  

Os limites de segurança preconizados permitirão interromper o teste numa fase de 

reversibilidade satisfatória das alterações observadas, o que é assegurado pelo 

acompanhamento e monitorização do fisioterapeuta 61.  
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1. Parâmetros hemodinâmicos: 100 > PAS > 160 mmHg; 50 > FC > 

100bpmin.  

2. Eventos adversos clínicos: angina, dispneia, sudorese profusa.   

  

5.10. Estratificação funcional de pacientes com SCA em UCO de acordo ao 

TC50m com vista ao planejamento da RCV1  

  

O risco de disautonomia e eventos cardiovasculares adversos nessa população são 

frequentes, quando imposto estresse ao sistema cardiovascular40. O método de 

estratificação de pacientes com SCA em UCO, de acordo com a resposta funcional ao TC 

50m, objetiva avaliar variáveis hemodinâmicas (PAS e FC) que possam prever o risco de 

ocorrência de variabilidade extrema e de eventos clínicos adversos na RCV1.  É essencial 

determinar o grau de risco de ocorrência desses eventos antes de selecionar e planejar o 

programa de exercícios progressivos no ambiente hospitalar.   

  

Essa estratificação foi baseada na influência isolada e combinada hemodinâmica 

da resposta ao TC50m, representada pela ocorrência dos riscos dessa população em 

revelar variabilidade extrema da PAS e FC, nível insatisfatório na EB modificada e 

eventos clínicos adversos, entre o decúbito dorsal e o final da caminhada (C50m).  O 

comportamento hemodinâmico dessas variáveis foi individualizado, permitindo 

estratificar a população do estudo em dois grupos: Resposta Hemodinâmica Extrema 

(RHE) e Normal (RHN).  

    

5.10.1. Grupo de Resposta Hemodinâmica Extrema (RHE)  

  

Pacientes que apresentaram ao TC50m:  

  

• Variabilidade das variáveis hemodinâmicas e funcionais: ≥ PAS ± 20 

mmHg 50-51;54 ≥ FC ± 15bpm 35, nível de Borg modificado ≥ 4 61;  

• Variáveis Clínicas: angina, sudorese profusa, dispneia61;   

• Na fase de recuperação (5min): valores extremos sustentados das 

variáveis hemodinâmicas 100 > PAS > 160 mmHg; 50 > FC >  

100bpmin, limite de segurança61.   
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5.10.2. Grupo de Resposta Hemodinâmica Normal (RHN)   

  

Pacientes que apresentaram ao TC50m:  

  

• Variabilidade das variáveis hemodinâmicas e funcionais: < PAS ± 20 

mmHg50-51;54, < FC ± 15 bpm35, nível de Borg modificado < 461;   

• Ausência das Variáveis Clínicas: angina, sudorese profusa, dispneia61;   

• Na fase de recuperação (5min): ausência de valores extremos 

sustentados das variáveis hemodinâmicas PAS e/ou FC.  

  

5.11. Planejamento Estatístico  

  

5.11.1. Cálculo do tamanho amostral   

  

Inicialmente, embasado no estudo de Dias 9, foi realizada, através da calculadora 

LEE (www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/calculo_amostra.htm), uma comparação 

de duas proporções, utilizando como referência os pacientes que tiveram uma resposta 

extrema (PAS e FC) ao TC50m. 29 (44,61%) comparados com 36 (55,39%) com 

comportamento hemodinâmico estável, com um nível de significância de 5% e um poder 

de 80%, necessitando um n= 253 participantes. Porém, ao longo do estudo, dividindo os 

pacientes em grupos de acordo com a resposta funcional após o estresse físico, foi 

encontrada uma proporção de 47 (31,97%) pacientes com uma variabilidade extrema 

(evento isolado ou combinado) da PAS ≥ 20mmHg 50-51;54; FC ≥ 15bpm 35, nível de Borg 

≥ 4 61 e o grupo de paciente com resposta hemodinâmica normal 100 (68,03%).   

Para testar o poder da amostra, empregamos o programa WIN PEPI 

(publichealth.jbpub.com/book/gerstman/winpepi.cfm) que foi considerado como a 

variável de desfecho FC. Ao final do TC 50m 9, a média FC do grupo com resposta 

extrema FC 84,34 ± 15,2 e o grupo com resposta hemodinâmica normal foi 77 ,84 ± 10,3 

e a média com uma diferença das médias entre os grupos de 6,5, obtendo um poder de 

85,5%. Portanto, o número utilizado nessa pesquisa foi de 147 pacientes.   

http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/calculo_amostra.htm
http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/calculo_amostra.htm
http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/calculo_amostra.htm
http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/calculo_amostra.htm
http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/calculo_amostra.htm
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5.12. Variáveis  

  

5.12.1. Variáveis independentes  

  

A partir da experiência clínica, embasada nos Consensos de Reabilitação 

Cardiovascular na fase hospitalar 61 e no estudo anterior do TC 50m 9, as variáveis 

preditoras consideradas independentes foram classificadas e subdivididas da seguinte 

forma:  

   

• Variáveis demográficas: sexo e idade;  

• Variáveis clínicas: comorbidades prévias (hipertensão arterial, diabetes 

mellitus, dislipidemia, sobrepeso e, ou obesidade), classificação da 

síndrome coronariana aguda (IAM e AI), tipo de tratamento (clínico e 

angioplastia), uso de medicação (betabloqueador, vasodilatador e 

antihipertensivo);  

• Variáveis do estilo de vida: atividade física prévia, uso do tabaco e Índice 

de Massa Corpórea (IMC) – eutrófico, sobrepeso e, ou obesidade.  

  

5.12.2. Variáveis dependentes  

  

• Estratificação de pacientes com SCA: RHE (A) e RHN (B);  

• Desfechos Hemodinâmicos: Variabilidade PAS, FC (Níveis Basais – 

Estresse gravitacional ortostático; estresse físico e fase de 

recuperação)   

• Desfechos Funcionais: diferença do nível da EB modificada ≥ 4 

(Início – Final da Caminhada)   

• Desfechos Clínicos: Frequência dos eventos clínicos adversos como: 

angina, dispneia, sudorese profusa;  
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• Valores extremos sustentados 100 > PAS > 160 mmHg; 50> FC > 

100bpmin após o período de recuperação (5 minutos) 61.  

  

  

  

5.13. Operacionalização das variáveis  

  

5.13.1. Variáveis independentes  

  

A coleta de dados foi realizada pelos fisioterapeutas intensivistas das instituições 

envolvidas na pesquisa. A equipe foi treinada previamente para todas as etapas do TC 

50m. Uma ficha clínica foi elaborada para coletar os dados nos prontuários dos pacientes 

inseridos na pesquisa (APÊNDICE 1). As variáveis independentes foram definidas como 

preditores, os quais podem influenciar na resposta funcional dos pacientes com SCA, 

quando imposta uma carga gravitacional e física ao sistema cardiovascular (TC 50m). 

Foram classificadas da seguinte forma:   

  

• Variáveis demográficas:  

  

a. Sexo: masculino e feminino;  

b. Idade: referida em anos completos, os pacientes incluídos com idade > 18 

anos.  

  

• Variáveis clínicas:   

  

a. Comorbidades prévias: diagnóstico registrado no prontuário de 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia e obesidade;  

b. Classificação da síndrome isquêmica aguda: infarto agudo do miocárdio e 

angina instável;  

c. Tipo de tratamento ao qual o paciente foi submetido em UCO: clínico e 

angioplastia;  

d. Medicação em uso: vasodilatador, betabloqueador e anti-hipertensivo.   
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• Variáveis do estilo de vida:  

  

a. Atividade física prévia: investigada através do Questionário Internacional 

de Atividade Física, Versão oito (IPAQ) forma curta, (ANEXO 1). O 

escore utilizado foi sedentário e ativo fisicamente;  

b. Tabagismo: a classificação aplicada foi fumante e não fumante.   
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.13.2. Variáveis dependentes  

  

• Os desfechos hemodinâmicos e funcionais investigados foram operacionalizados 

da seguinte forma:  

  

a. A PAS mensurada nas posições: decúbito dorsal a zero grau, sentada com 

as pernas pendentes, ortostase imediato, após três minutos em ortostase 

(início da caminhada), no fim do teste e na fase de recuperação (cinco 

minutos);  

b. A FC mensurada nas posições: decúbito dorsal a zero grau, sentada com 

as pernas pendentes, ortostase imediato, após três minutos em ortostase 

(início da caminhada), final da caminhada (FC máx) e na fase de 

recuperação (cinco minutos);  

c. A Escala de Borg modificada aplicada no início e no fim da C50m.  

  

• Presença de eventos clínicos adversos ao TC 50m:  

  

a. Angina;  

b. Dispneia;  

c. Sudorese profusa.  

  

• Valores extremos mantidos após a fase de recuperação (5 minutos):   

  

a. 100 > PAS > 160 mmHg  

b. 50 < FC < 100 bpm.  

  

5.14. Hipóteses  

  

5.14.1. Hipótese nula   

  

Não é possível diferenciar a resposta hemodinâmica extrema e normal de 

pacientes com SCA em UCO ao TC500m.    



44  

  

5  

 

H0: RR = 1  

.14.2. Hipótese alternativa  

  

 É possível diferenciar a resposta hemodinâmica extrema e normal de pacientes com SCA 

em UCO ao TC500m.    

H1: RR ≠ 1  

  

5.15. Análise estatística  

  

5.15.1.  Estatística descritiva  

  

Os resultados foram apresentados através de tabelas e/ou figuras, revelando as 

características da distribuição dos valores analisados. Esse planejamento estatístico foi 

considerado indispensável para permitir comparações entre os grupos [com resposta 

hemodinâmica extrema (RHE) e resposta hemodinâmica normal (RHN)]. As variáveis 

categóricas expressas em valores absolutos e relativos (percentuais) e as variáveis 

contínuas expressas em medida de tendência central (média e mediana) e sua 

variabilidade em desvio padrão (X  DP) e intervalo interquartil, de acordo com a 

distribuição dos dados nos grupos avaliados através do teste de normalidade de  

Kolmogorov-Smirnov.  

  

5.15.2. Análise de Univariada   

  

As proporções foram comparadas entre os grupos pelo teste do Qui Quadrado ( 2) 

e, quando inadequado, o teste exato de Fischer. O teste t de Student pareado foi utilizado 

para estabelecer a significância estatística da diferença entre as médias intragrupos. O 

teste t de Student independente foi usado para estabelecer a diferença entre as médias 
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intergrupos de pacientes de acordo com as variáveis hemodinâmicas, fatores de risco para 

DAC e clínicas. ANOVA, aplicada na mensuração de três medidas repetidas no TC50m.  

  

.15.3. Análise de regressão logística   

  

 O modelo de regressão logística múltipla foi usado para avaliar a capacidade de 

predição de cada variável independente na ocorrência das respostas extremas ao TC50m. 

A variabilidade da PAS, em decúbito dorsal e após a caminhada de 50m, foi dicotomizada 

(≥ 20 mmHg e < 20 mmHg), sendo o valor 19,6 a média dos pacientes que evoluíram com 

resposta hemodinâmica extrema. A variabilidade da FC, em decúbito dorsal e após a 

caminhada de 50m, foi dicotomizada (FC ≥ 15bpmin e < 15bpmin), sendo o valor 11,4 a 

média dos pacientes que evoluíram com resposta hemodinâmica extrema ao TC50m. O 

ponto de corte na Escala de Borg modificada foi dicotomizada (≥ 4 e < 4), sendo o valor 

0,29 a média dos pacientes que evoluíram com resposta extrema ao TC50m.     

  

Após a análise univariada, as variáveis independentes foram inseridas no modelo 

logístico, caso apresentassem um p< 0,20 ou aquelas com plausibilidade clínica, 

permanecendo no modelo, caso continuassem significantes (p< 0,05). Foi adotado o 

procedimento manual para inserção e retirada das variáveis. Os resultados foram 

expressos em razão de chances com seus respectivos intervalos de confiança de 95% e 

nível descritivo. Variáveis em nível de significância menor que 5% (p< 0,05), na análise 

de regressão logística múltipla foram consideradas para o modelo final.   

  

A calibração do modelo foi verificada através do teste de Hosmer e Lemeshow.  

A estatística de Hosnmer e Lemeshow avalia a adequação do modelo, comparando os 

eventos observados e esperados, fornecendo uma estatística X2 modificada, na qual um 

valor menor é desejado, buscando obter um valor de p não significativo para as diferenças 

entre os desfechos esperados e observados em cada classe de estratificação de risco.  

  

5.16. Considerações Éticas  
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Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública, com registro no CEP: 170/2011. Todos os pacientes incluídos 

no estudo assinaram o Termo de Consentimento Liv re Esclarecido (TCLE),  

(APÊNDICE 3 )  
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Os pacientes foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa, informandolhes 

sobre a sua importância, uma vez que as ações de ficar em pé e caminhar são 

imprescindíveis para a sua recuperação física, psíquica, social e emocional.  Foi também 

comunicado que, em qualquer etapa do estudo, eles poderiam ter acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas, assim como a 

liberdade para retirar seu consentimento, sem nenhum tipo de prejuízo. Ao fim do estudo, 

cada participante teve ciência dos resultados e recebeu orientação referente à importância 

da continuação de sua reabilitação extra-hospitalar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. RESULTADOS  
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6.1. Características da amostra  

  

As características demográficas, clínicas e terapêuticas dos 155 pacientes estudados 

estão ilustradas na Tabela 1: idade média de 62,2 ± 13,1 anos (variação de 33 a 94 anos) 

e predomínio de homens, 98 (63,2%); 91 (58,7%) com IAM Killip Classe I e 64 (41,3%) 

com AI; tratamento exclusivamente clínico em 111 (71,6%) e acrescido de angioplastia, 

em 44 (28,4%); as medicações usadas incluíram anti hipertensivo em 127  

(81,9%), betabloqueador em 112 (72,3%) e vasodilatador em 102 (65,8 %).                                        

  

Tabela 1: Dados demográficos, clínicos e tipo de tratamento de 155 pacientes com 

Síndrome Coronariana Aguda, submetidos ao TC 50m.   

  

                                 

Variável   Média ± DP   

Idade (anos)   62,2 ± 13,1   

Sexo   n (%)   

  
Masculino  98 (63,2)  

                  
   

Feminino  57 (36,8)  

  

SCA     

IAM   91 (58,7)   

AI   64 (41,3)   

Tratamento     

Clínico   111 (71,6)   

Angioplastia                                             44 (28,4)   

Uso de Medicação     

Vasodilatador   102 (65,8)   

Betabloqueador   112 (72,3)   

Anti Hipertensivo   127 (81,9)   

             n=    número de pacientes; SCA= Síndrome Coronariana Aguda; IAM= Infarto Agudo do Miocárdio;              
AI= Angina Instável  
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  A Tabela 2 apresenta a frequência decrescente dos principais fatores de risco de 

DAC associados: sedentarismo, 107 (69,0%); hipertensão arterial, 104 (67,1%); sobrepeso 

e obesidade, 98 (63,2%); dislipidemia, 89 (57,4%); Idade ≥ 62 anos 79 (51,0%) diabetes 

mellitus, 41 (26,5%) e tabagismo, 20 (12,9%).  

  

O IMC mostrou valores elevados, na faixa de sobrepeso e obesidade, com média de 

29,6 ± 3,1 Kg/m2, variando de 25,1 a 39,9 Kg/m2. Os valores médios basais das variáveis 

hemodinâmicas, em repouso (decúbito dorsal), foram os seguintes: PAS 132,3 ± 16,9 

mmHg (100 a 160 mmHg), FC 72,7 ± 11,8 bpm (FC= 50 a 100 bpm), e a SpO2 96,5 ± 

2,1% ( 92 – 100 %), todos estáveis. Quanto às variáveis funcionais, o esforço ventilatório 

subjetivo médio, antes da caminhada, medido pela EB modificada, foi de 0,45 ± 0,90, 

indicando ausência de sensação de esforço físico, a média do tempo de caminhada 1,61± 

0,85min e na velocidade da C50m 0,74 ± 0,55 m/s.  

  

Tabela 2: Fatores de risco, comportamento hemodinâmico basal, variáveis clínicas e 

funcionais de 155 pacientes com Síndrome Coronariana Aguda ao TC 50m.   

  

Fatores de Risco SCA   n (%)   

Sedentarismo   107 (69,0)   

Hipertensão   104 (67,1)   

Sobrepeso e obesidade   98 (63,2)   

Sexo masculino   98 (63,2)   

Dislipidemia   89 (57,4)   

Idade ≥ 62 anos                                                                      79 (51,0)   

Diabetes Mellitus   41 (26,5)   

Tabagismo   20 (12,9)   

Variáveis hemodinâmicas*   Média ± DP   

PAS (mmHg)   132,3 ± 16,9   

FC (bpm)   72,7 ± 11,8   

SpO2 (%)   96,5 ± 2,1   

Variáveis Funcionais     

Tempo caminhada   1,61±085   

Velocidade (m/s)   0,74 ± 0,55   

EB modificada   0,45 ± 0,90   

                         n= número de pacientes; SCA = síndrome coronariana aguda; PAS=pressão arterial sistólica;                       
FC= frequência cardíaca; SpO2= Saturação Periférica de oxigênio; EB= Escala de Borg  
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6.2. Comportamento hemodinâmico, funcional e clínico ao TC 50m   

  

6.2.1. Características clínicas e eventos adversos de pacientes que não toleraram o estresse 

gravitacional inicial da caminhada de 50m  

  

 Oito (5,2%) pacientes apresentaram intolerância ao estresse ortostático inicial da 

caminhada dos 50m, sendo quatro (50%) do sexo masculino, idade de 52,5± 9,26 anos, e 

quatro do sexo feminino, idade de 68,0 ± 10,23 anos cinco (62,5%) com IAM, sete 

(87,5%) hipertensos e sedentários, cinco (62,5%) dislipidêmicos, cinco (62,5%) com 

sobrepeso e obesidade, seis (75,0%) em tratamento clínico exclusivo e dois (25%) 

submetidos a angioplastia.   

  

 Os eventos adversos ao estresse gravitacional incluíram um paciente com dor 

precordial [PAS= 110 mmHg/ FC=81bpm e ∆PAS= -8,00 mmHg/∆FC= +14bpm)]; três 

com hipotensão, sendo dois em uso de betabloqueador e vasodilatador (PAS: 88,0 ± 3,5 

mmHg/ ∆PAS: -29,3mmHg e  FC: 79,3 ± 7,6 bpm /∆FC= +9,6 bpm), todos referindo 

tontura seguida de sudorese; três com  hipertensão (PAS: 176,0 ± 13,8mmHg /∆PAS: 

+31,3mmHg e FC: 88,3 ± 4,2 bpm/∆FC= +11,0 bpm)] e um paciente com taquicardia 

sinusal [PAS= 142 mmHg/∆PAS= -4,00 mmHg e FC= 127 bpm/∆FC= +27 bpm). Esses 

pacientes retornaram imediatamente ao decúbito dorsal e, em seguida, a equipe médica 

realizou o ajuste das medicações e prescreveu repouso absoluto até a estabilização do 

quadro.  

  

6.2.2. Comportamento hemodinâmico e funcional ao TC 50m  

  

O TC 50m foi realizado em 147 pacientes, 41,2 ± 20,7 horas após internamento. A 

Tabela 3 apresenta o comportamento da PAS e FC, em três momentos do teste: no final 

do estresse gravitacional ortostático (Fase 1), no final da C50m (Fase 2) e na fase de 

recuperação (Fase 3).  A PAS apresentou queda significativa na ortostase inicial (∆= 2,40 

mmHg, p= 0,02), voltando a aumentar significativamente no final da caminhada  

(∆= 4,72 mmHg, p< 0,001), apresentando valor próximo ao do DD inicial (∆= 1,80 mmHg 

, p< 0,09), e voltando a diminuir significativamente na fase de recuperação (∆= 4,36 

mmHg , p< 0,001), com reversão a valores significativamente menores que os do  
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DD inicial (129,9 ± 19,4 vs 132,4 ± 16,9 mmHg, ∆=-2,5 mmHg,  p<0,05). O comportamento 

da FC, em oposição à queda da PAS, mostrou aumento significativo na ortostase (72,4 ± 

11,7 vs 79,9 ± 12,7 bpm, ∆= +7,0 bpm, p< 0,001), mantendo-se estável durante a C50m. Na 

fase de recuperação mostrou reversão a valores significativamente menores, 79,9 ±12,7 vs 

74,9 ±11,5 bpm, -4,9 bpm, p< 0,001, embora ainda significativamente maiores que os do 

DD: 74,9 ± 11,5 vs 72,4 ± 11,7bpm, ∆=2,5 p< 0,001.  

  

Tabela 3: Comportamento da PAS e da FC no TC 50m em 147 pacientes com Síndrome 

Coronariana Aguda.   

    

  PAS  P   FC (bpm)*   P   

DD vs  Ortostase  ( 1ª Fase)           

Decúbito Dorsal  132,4 ± 16,9   

Ortostase  130,0 ± 18,4   

∆ DD - Ortostase  -2,40            

  

  

0,02   

72,4 ± 11,7   

79,6 ± 12,3   

+7,20   

  

  

<0,001   

Ortostase vs Final  C50m ( 2ª Fase )      

Ortostase   

Final C50m   

∆ Ortostase – Final C50m   

129,5 ±17,10   

134,3 ±20,14   

4,72            

  

<0,001   

79,6±12,4   

79,9±12,7   

0,25   

  

0,60   

DD vs Final 50m( 2ª Fase )           

Decúbito Dorsal   

Final C50m   

∆ DD – Final C50m   

132,4 ± 16,9   

134,3 ± 20,1   

1,80            

  

0,09   

72,4 ± 11,7   

79,9 ± 12,7   

+7,50   

  

<0,001   

Final C50m  vs Recuperação (3ª Fase)      

Final C50m  134,3±20,14    79,9 ±12,7    

Recuperação  129,9 ± 19,4  74,9 ± 11,5  

∆ Final C50m – Recuperação  -4,36  
0,05  

-4,99          
<0,001 

 

 
Decúbito Dorsal  132,4 ± 16,9    72,4 ± 11,7    

Recuperação  129,9±19,43       74,9 ±11,5  
<0,001    +2,5  <0,001  ∆ DD – 

Recuperação  -2,5  

 
       *média ± desvio Padrão; ∆= delta ; DD= decúbito dorsal; F C50m= final da caminhada 50m; PAS= pressão           
arterial sistólica; FC= frequência cardíaca; TC 50m= teste de caminhada de 50m.  
  

  

  

  

  

  

DD  vs   Recuperação  (3 ª Fase  )           
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6.3. Associação entre dados demográficos e clínicos à resposta hemodinâmica ao TC 

50m de pacientes com síndrome coronariana aguda  

  

Os 147 pacientes com SCA foram estratificados de acordo com a resposta funcional 

ao TC 50m, com 47 (31,97%) revelando uma resposta hemodinâmica classificada como 

extrema (RHE) e 100 (68,03%) uma resposta hemodinâmica classificada como normal 

(RHN). No particular, a comparação entre estes dois grupos mostrou que a chance de ser 

mulher foi identificada como significativamente maior no grupo RHE, pela análise de 

regressão logística multivariada, OR: 2,24 [IC: 1,09-4,57], p=0,02 (Tabela 4). A 

probabilidade de ocorrência dos demais preditores entre os dois grupos não mostrou 

diferença estatisticamente significativa. Em relação ao comportamento hemodinâmico 

basal, os grupos revelaram valores semelhantes retratando o perfil estável desses pacientes 

em repouso.    

  

Tabela 4: Associação dos fatores de risco com à resposta hemodinâmica extrema e normal 

ao TC 50m em pacientes com síndrome coronariana aguda.   

  

  

                                         Resposta Hemodinâmica ao TC 50m  

Variáveis                                       RHE                     RHN                 

 Sexo           N (%)  N (%)     OR [IC 95%]               p  

Feminino  23 (48,9) 30 (30,0) 
  

2
 
,24 [1,09 – 4,57] 0,02  

Masculino     24 (51,1)   70 (70,0)     

Idade             

≥ 62 anos                        23 (48,9)   53 (53,0)   0,85 [0,43-1,70]   0,64   

< 62 anos     24 (51,1)   47 (47,0)     

Período de Repouso             

24-48 horas     39 (82,9)   88 (88,0)   0,66 [0,25-1,75]   0,41   

>48 horas     08 (17,1)   12 (12,0)       

Classificação SCA             

IAM     24 (51,1)   62 (62,0)   0,64 [0,32-1,29]   0,21   

AI     23 (48,9)   38 (38,0)      

Tipo de Tratamento             

Clínico     35 (74,5)   70 (70,0)   1,25 [0,57-2,73]   0,57   

Angioplastia     12 (25,5)   30 (30,0)     

Medicação em Uso             

 
Tabela 4: Associação dos fatores de risco com à resposta hemodinâmica extrema e normal 

ao TC 50m em pacientes com síndrome coronariana aguda. (Continuação).  
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* n= número de pacientes (%); SCA= Síndrome Coronariana Aguda; IAM=Infarto Agudo do Miocárdio; 

AI= Angina      Instável; RHE= resposta hemodinâmica extrema; RHN= resposta hemodinâmica 

normal; TC 50m= teste de caminhada de 50m.  
  

6.4. Análise intragrupo do comportamento hemodinâmico e funcional de pacientes com 

SCA segundo ao TC 50m  

  

6.4.1 Análise intragrupo do comportamento da PAS de pacientes com SCA segundo o tipo 

de resposta funcional ao TC 50m   

  

O comportamento hemodinâmico intragrupo (RHE e RHN) não apresentou 

variabilidade significativa da SpO2,  mantendo níveis estáveis  ≥ 95% durante o TC 50m. 

A partir do decúbito dorsal (DD), o estresse gravitacional da ortostase provocou queda 

não significante da PAS, semelhante em ambos os grupos, = -4,98mmHg (p=0,46) no 
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RHE, e = -1,93mmHg (p=0,42), no RHN.  Durante a C50m houve elevação significativa 

no RHE, =+8,35mmHg (138,1±23,8 mmHg vs  129,8±16,6 mmHg, p<0,001) e pequena 

elevação no grupo RHN,  = +3,02 mmHg ( p=1,00). Nesta fase, a PAS ultrapassou em 

4,26 mmHg o valor inicial em DD, no RHE, e em 1,09 mmHg, no RHN. Na fase de 

recuperação após a C50m, a PAS caiu em ambos os grupos: =-4,39mmHg no RHE 

(p=0,66), no RHN  =-4,36mmHg (p<0,001). Quando comparado DD e fase de 

recuperação revelou RHN ∆PAS: - 0,13 mmHg, e no RHN: 3,27 mmHg, não revelou 

significância estatística, porém com valores igualando-se ao valor da DD nos dois grupos,  

Tabela 5.  

  

Tabela 5: Análise intragrupo do comportamento da PAS de pacientes com SCA segundo o 

tipo de resposta funcional ao TC50m  

  RHE    RHN    

  PAS (mmHg)*  P  PAS (mmHg)*  P  

DD vs Ortostase ( 1ª Fase)     

Decúbito Dorsal  133,9 ± 18,3    131,3 ± 16,4    

Ortostase  129,8 ± 16,6   

∆ DD – Ortostase  4,08   

  

0,46   

129,4 ± 17,4   

1,93   0,42   

Ortostase  vs Final C50m ( 2ª Fase )         

Betabloqueador   Sim   35 (74,5)   71 (71,0)   1,19 [0,54-2,61]   0,66   

 Não   12 (25,5)   29 (29,0)     

Vasodilatador   Sim   28 (59,6)   70 (70,0)   0,63 [0,31-1,30]   0,21   

 Não   19 (40,4)   30 (30,0)     

Anti-hipertensivo   Sim   38 (80,9)   82 (82,0)   0,93 [0,39-2,25]   0,87   

 Não   09 (19,1)   18 (18,0)     

IMC             

Sobrepeso/obesidade     33 (70,2)   60 (60,0)   1,57 [0,75-3,30]   0,23   

Eutrófico     14 (29,8)   40 (40,0)     

Estilo de Vida             

Tabagismo   Sim   05 (10,6)   15 (15,0)   0,68 [0,23-1,98]   0,47   

 Não   42 (89,4)   85 (85,0)     

Sedentarismo   Sim   35 (74,5)   70 (70,0)   1,25 [0,57-2,73]   0,58   

 Não   12 (25,5)   30 (30,0)     

Comorbidades             

Hipertensão   Sim   33 (70,2)   64 (64,0)   1,33 [0,63-2,80]   0,46   

 Não   14 (29,8)   36 (36,0)     

Dislipidemia   Sim   30 (36,1)   53 (63,9)   1,57 [0,77-3,19]   0,21   

 Não   17 (36,2)   47 (47,0)     

Diabetes Melitus   Sim   10 (21,3)   30 (30,0)   
0,63 [0,28-1,43]   0,27   

 Não   37 (78,7)   70 (70,0)     
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Ortostase  129,8 ± 16,6     129,4 ± 17,4     

Final C50m  138,1 ± 23,8   

∆ Ortostase – Final C50m  8,35   

  

<0,001   

132,4 ± 18,0   

3,02   1,00   

DD vs Final C50m ( 2ª Fase )      

Decúbito Dorsal  133,9± 18,2     131,3 ± 16,4     

Final C50m  138,1 ± 23,8     132,4 ± 18,0     

∆ DD – Final C50m  4,26   1,00   1,09   0,27   

Final C50m vs Recuperação( 3ª Fase )      

Final C50m  138,1 ± 23,8     132,4 ± 18,0     

Recuperação  133,7 ± 18,9     128,1 ± 19,5     

∆ DD - Recuperação  - 4,39   0,66    <0,001   

DD vs Recuperação ( 3ª Fase  )     

 

  

Decúbito Dorsal   133,9± 18,2        

Recuperação   

∆ DD - Recuperação   

133,7 ± 18,9   

0,13   

  

1,00   

128,1 ± 19,5   

3,27   0,08   

* média ± desvio padrão;SCA= Síndrome Coronariana Aguda; ∆= delta; DD= decúbito              

dorsal; FC 50m=final caminhada 50m; PAS= pressão arterial sistólica; RHE= resposta hemodinâmica             

extrema; RHN= resposta hemodinâmica normal;; TC 50m= teste de caminhada de 50m  
  

  

6.4.2. Análise intragrupo do comportamento da FC de pacientes com SCA segundo o tipo 

de resposta funcional ao TC 50m   

  

Coincidindo com a queda da PAS em resposta ao estresse gravitacional inicial da 

ostostase, houve aumento significativo da FC em ambos os grupos: =+9,53bpm no RHE 

(82,53±13,97) e, no RHN =+6,12bpm (73,0±13,3bpm), p< 0,001, com estabilidade da 

FC durante a caminhada. Na fase de recuperação,  a FC caiu significativamente, = -

8,79bmin no RHE (75,6 ± 13,1bpm) e, no RHN  =-3,19bpm (74,57 ± 10,7bpm), p<0,001,  

porem ambos os grupos alcançando valores próximos ao DD, Tabela 6.  
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Tabela 6: Análise intragrupo do comportamento da FC de pacientes com SCA segundo a 

resposta funcional ao TC0m.     

  RHE    RHN    

                                                       FC ( bpm)*                             FC (bpm) *           P  

DD vs Ortostase ( 1ª Fase)   

Decúbito Dorsal  73,0 ± 13,3    72,1 ± 10,0    

Ortostase  82,5 ± 13,9     78,3 ± 11,3     

∆ DD – Ortostase  9,53   <0,001   6,12   <0,001   

Ortostase vs Final C50m ( 2ª Fase)       

Ortostase  82,5 ± 13,97     78,3 ± 11,3     

Final C50m  84,4 ± 15,0     77,8 ± 10,9     

∆ Ortostase – Final 50m  1,85   0,19   0,50   1,00   

DD vs Final C50m ( 2ª Fase)      

Decúbito Dorsal  73,0 ± 13,3     72,1 ± 10,0     

Final C50m  84,4 ± 15,0     77,8 ± 10,0     

∆ DD – Final C50m  11,38   <0,001   5,64   <0,001   

Final 50m vs Recuperação( 3ª Fase)      

Final C50m  84,4 ± 15,0     77,8 ± 10,0     

Recuperação  75,6 ± 13,1       74,57 ± 10,7     

Final C50m - Recuperação  8,79   <0,001   3,19   <0,001   

DD vs Recuperação ( 3ª Fase)      

Decúbito Dorsal  73,0 ± 13,3     72,1 ± 10,0     

Recuperação  75,0 ± 13,1     74,6 ± 10, 7     

∆ DD – Recuperação  2,59   0,12   2,43   <0,001   

      *média ± desvio padrão; ∆= Delta; DD= decúbito dorsal; FC50m= final caminhada 50m; FC= frequência         
cardíaca; RHE= Resposta  hemodinâmica extrema; RHN= Resposta hemodinâmica normal; SCA= Síndrome           
Coronariana Aguda.  
6.4.3 Análise intragrupo do comportamento das variáveis funcionais de pacientes com SCA 

segundo o tipo de resposta funcional ao TC50m   

  

O esforço ventilatório subjetivo, avaliado pela Escala de Borg modificada, apresentou 

nível médio de 0,52 ± 0,99 no grupo RHE, um pouco superior ao RHN,  0,31 ± 0,6, p=0,19. 

No final da C50m, esta diferença se manteve, porém com leve superioridade do grupo 

RHN, 0,61 ± 1,04 vs RHE, 0,70 ± 1,17, p=0,64.  

  

6.5. Associação intergrupos das  variáveis hemodinâmicas e funcional em pacientes 

com SCA segundo o tipo de resposta ao TC50m   
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Os pacientes elegíveis para aplicação do TC 50m revelaram estabilidade 

hemodinâmica, em repouso, independente da estratificação pela resposta funcional. 

Quando submetidos ao primeiro estresse gravitacional e esforço físico, apresentaram, 

contudo, diferença significativa da FC nas duas fases, com superioridade na primeira fase  

do grupo RHE 82,53 ± 13,9 bpmn vs 78,3 ±11,3 bpmn no RHN, p < 0,05, aumentando 

durante a caminhada nos dois grupos, com superioridade no RHE 84,3 ± 15,0 vs RHN: 

77,7 ± 10,8, p < 0,001. Entretanto, a PAS, SpO2 e as variáveis funcionais não revelaram  

diferença estatisticamente  significante  durante o TC 50m, Tabela 7.  

  

Tabela 7: Associação intergrupos das  variáveis hemodinâmicas em pacientes com SCA ao 

TC 50m.  

RHE  RHN  

Variáveis    

(n=47)  (n=100)  

  
Decúbito Dorsal                       Média ± Desvio Padrão                   p             
  

PAS   133,9 ± 

18,2   
 131,3 ± 

16,4   

0,40   

FC   73,0 ± 

13,3   
 72,1 ± 

10,9   

0,68   

SpO2     97,0±  

1,79      
  

 

96,7±1,90       0,50   

Ortostase 

( 1ª Fase)   

    

PAS      0,90   

FC   82,5 ± 

13,9   
 78,2 ± 

11,3   

0,05   

Escala de 

Borg   

0,31 ± 

0,64   
 0,52 ± 

0,99   

0,19   

SpO2   97,3±1,74    96,8±1,98   0,11   

 
 Tabela 7: Associação intergrupos das  variáveis hemodinâmicas em   pacientes com SCA 

ao TC 50m. (Continuação)   

Final ( 2 ª Fase)         

PAS   138,1 ± 23,8   132,4 ± 18,0   0,11   

FC   84,3  ± 15,0   77,7 ± 10,8   0,001   

Borg   0,61±1,04   0,70±1,17   0,64   

SpO2   97,2 ± 1,55   96,7 ± 1,96   0,22   

Recuperação ( 3 ª Fase)      

PAS   133,7±18,8   128,0±19,5   0,10   

                 FC          75,6±13,0   74,6±10,7   0,61   
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SpO2   97,4±1,33   97,1±1,73   0,33   
DD= decúbito dorsal; FC 50m=final caminhada  50m; PAS= pressão arterial sistólica;  

                RHE= resposta hemodinâmica extrema; RHN= resposta hemodinâmica normal;                 
TC 50m= Teste de Caminhada de 50m  
  
                                         

           Em relação à velocidade da caminhada intragrupo, a média do grupo RHE: 0,71 

± 0,48m/s. Enquanto no grupo RHN foi 0,76 ± 0,59 m/s, p=0,25, Figura 2.   

  

  

 
  

  

Figura 2: Análise intergrupo do comportamento da velocidade ao TC 50m em pacientes 

com Síndrome Coronariana Aguda.  

  

  

  

  

6.6. Análise comparativa da variabilidade hemodinâmica e funcional dos grupos  

RHE e RHN ao  TC50m  

  

 A análise comparativa intergrupos revelou uma elevada variabilidade da PAS, o grupo de 

resposta hemodinâmica extrema apresentou a média ∆+12,1 ± 10,4 mmHg diferenciando 

do grupo de resposta hemodinâmica normal  ∆+ 8,4 ± 6,7mmHg, (p<0,001). Ocorreu o 

mesmo comportamento da FC nos grupos RHE e RHN, ∆+ 11,3 ±   6,8bpm vs ∆ +7,1 ± 4,7 

bpm (p<0,001). Quando comparadas à média do ∆ decúbito dorsal – Final da C50m, as 

duas variáveis hemodinâmicas revelaram significância estatística no grupo RHE manteve 
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valores mais elevados da média PAS ∆+19,6 ± 12,3 mmHg vs RHN ∆+8,15 ± 5,63 mmHg 

(p<0,001). Associada ao aumento da FC nos respectivos grupos, a média foi de RHE ∆ FC: 

+11,4 ± 10,5bpm  vs  +5,6 ± 4,9bpm,  p<0,001.      

  

    Quando comparado à ortostase com o fim da caminhada, houve o aumento da 

variabilidade da PAS e FC, contudo, a variável que revelou significância estatística foi 

apenas a PAS no grupo RHE, a média ∆+ 12,4 ± 12,0 mmHg e, em contrapartida, no grupo  

RHN ∆ +8,2 ± 6,9 mmHg, p<0,001. As variáveis funcionais não revelaram variabilidade 

com significância estatística intergrupos.  

  

 Analisando o delta da Final C50m em relação à frequência cardíaca de recuperação foi 

verificada uma maior variabilidade da FC no grupo RHE,  ∆- 5,7 ± 5,2 bpm vs  RHN ∆ - 

4,5 ± 4,0 bpm, (p< 0,14). Em relação à análise da fase de recuperação, com o decúbito 

dorsal (DD), quando comparada entre os grupos,  aqueles que apresentaram RHE ∆ PAS: 

- 14,2 ± 12,3 mmHg vs RHN ∆ -10,0 ± 9,1mmHg, (p< 0,02). O comportamento da FC 

revelou variabilidade RHE: ∆ - 9,1±7,8bpm vs RHN: ∆ - 4,9±3,6bpm, (p< 0,001), o 

mesmo comportamento ocorreu com a PAS no grupo RHE ∆ -14,2±12,3 mmHg vs RHN 

∆- 10,0±9,1mmHg, (p< 0,02), Tabela 8.  

  

  

Tabela 8: Análise comparativa da variabilidade hemodinâmica e funcional dos grupos  

RHE e RHN ao  TC50m  

  

   Variavéis   RHE  RHN     

                                                                     Δ ± Desvio Padrão                         P   

Δ DD – Ortostase ( 1ª Fase)                    

FC  11,3 ± 6,8   7,1 ± 4,7   0,001   

PAS   12,1 ± 10,4   8,4 ± 6,7   0,001   

Δ DD – F C50m ( 2ª Fase)           

FC  11,3 ± 10,4   5,6 ± 4,9   0,001   

PAS  19,6 ± 12,3   8,1 ± 5,6   0,001   

Δ Ortostase – F C50m ( 2ª Fase)                    

FC      4,5 ± 3,9   4,3 ± 3,8   0,76   

PAS   12,4 ± 12,0   8,2 ± 6,9   0,001   



60  

  

 

 Escala de  Borg   0,29 ± 0,72   0,18 ± 0,69   0,37   

Δ F C50m – Recuperação ( 3ª Fase)     

FC  5,7 ± 5,2   4,5 ± 4,0         0,14   

PAS     12,7 ± 10,4       10,3 ± 8,6        0,18   

Δ DD – Recuperação ( 3ª Fase)     

FC  9,1 ± 7,8   4,9 ± 3,6        0,001   

PAS    14,2±12,3        10,0±9,1        0,02   
                  SCA= Síndrome Coronariana Aguda Δ= delta; Escala de Borg= Escala de Borg; PAS=                      
pressão arterial sistólica; FC= frequência cardíaca;   SpO2= saturação periférica de oxigênio;                    
TC 50m =teste de caminhada 50m.  
  

  

  

6.7. Análise comparativa da variabilidade hemodinâmica (PAS e FC) dos subgrupos 

de pacientes com SCA que apresentaram RHE da PAS ao TC 50m  

  

6.7.1.  Análise comparativa da variabilidade da PAS dos subgrupos de pacientes com 

SCA com RHE da PAS ao TC 50m  

  

Nos 27/147(18,4%) pacientes com SCA e respostas extremas da PAS ao T C50m 

foram observados dois tipos de comportamento desta variável: em 17 /147(11,60%) houve 

queda de Δ 24,10mmHg em relação à PAS inicial do decúbito dorsal (DD) (147,0±17,9 

mmHg vs 122,1±13,0), em resposta ao estresse gravitacional ortostático , seguida de  uma 

queda menor de Δ 4,6  mmHg durante a caminhada, totalizando queda total de Δ 28,7 

mmHg ao longo do T C50m, em relação ao DD. Na fase de recuperação houve aumento 

de Δ 18,7mmHg, no final do teste mostrando ainda um Δ PAS 13,20mmHg menor que a 

do DD (147±17,9mmHg vs133,8 ± 17,2).   

Nos 10/147(6,8%) restantes com resposta extrema observou-se comportamento 

oposto da PAS, com leve a moderado aumento em resposta à ortostase Δ +8,05±11,3 

mmHg, seguido de acentuada elevação na caminhada Δ +19,8±15,9mmHg, totalizando 

aumento pressórico de Δ +27,8±8,4 mmHg no T C50m em relação à PAS do DD 

(130,0±17,9 mmHg vs 157,8±8,38mmHg vs), p<0,001. Após a caminhada, na fase de 

recuperação houve queda pressórica moderada de Δ -16, 4±12,9 mmHg, mantendo-se, 

porém, com valor da PAS (157,8±20,2 vs 141,9±21,7mmHg), p=0,69. Em relação a fase 

de recuperação ao valor do DD, o primeiro grupo revelou com uma queda de Δ - 

13,2±18,4 mmHg, em contrapartida o segundo grupo aumentou Δ +11,9±13,0 mmHg, 

p<0.001, Tabela 9.  Neste subgrupo, a resposta extrema esteve relacionada à moderada 

elevação pressórica provocada pelo estresse gravitacional da ortostase, seguida pelo 
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intenso pico hipertensivo durante a caminhada de 50m, representando, no total, um 

aumento de 20,1% em relação à PAS DD, com 57,3 % do mesmo revertido na fase de 

recuperação.  

  

Tabela 9: Comparação da variabilidade hemodinâmica nos subgrupos de pacientes com 

SCA com RHE da PAS no TC 50m.   

  

RHE: PAS  ≥ +20                ≤ -20    

(N=17)       (N=10)  

                                                    Δ  ± Desvio Padrão                              p  

DD – Ortostase ( 1 ª Fase)                         

DD   147,0 ± 17,9   130,0±17,9     

Ortostase   122,1 ±13,0   138,0±16,7     

Δ DD- Ortostase   -24,1±12,2   +8,5±11,3   0,001   

Ortostase - F C50m( 2 ª Fase)                           

Ortostase   122,9±13,03   138,0±16,7     

F C50m   118,3 ±17,2   157,8 ±20,2     

Δ Ortostase- FC50m   -4,6±10,6   +19,8±15,9   0,001   

DD - F C50m ( 2 ª Fase)                            

DD   147,0±17,9   130,0±17,9     

F C50m    118,3 ±17,2   157,8 ±20,2      

Δ DD- F C50m   - 28,7±9,77   +27,8±8,4   0,001   

F C50m – Recuperação ( 3 ª Fase)                           

F C50m    118,3 ±17,2   157,8 ±20,2     

Recuperação  133,8±9,8   141,9±21,7     

Δ F C50m - Recuperação  +18,7±16,7   -16,4±12,9   0,69   

DD – Recuperação ( 3 ª Fase)                           

DD      147,0±17, 9   130,0 ±17,9     

Recuperação   133,8±9,8     141,9 ±21,7     

Δ DD - Recuperação   -13,2±18,4   +11,9±13,0   0,001   

      
       Δ= delta ; DD= decúbito dorsal;F C50m= final da caminhada 50m; PAS= pressão arterial              
sistólica; FC= frequência cardíaca;TC 50m= teste de caminhada 50m  
6.7.2. Comparação da variabilidade hemodinâmica FC nos subgrupos de pacientes 

com SCA com RHE da PAS ao TC 50m  

  

Em oposição à extrema variação pressórica, houve uma modesta variação 

compensatória da FC, coincidindo com a acentuada queda pressórica na ortostase, a FC 

mostrou apenas discreto aumento (+6,47±4,81bpm), mantendo-se inalterada com a 

caminhada, durante a qual ainda houve pequena diminuição da PAS. No período de 

recuperação, coincidindo com a elevação da PAS, apresentou pequena queda                    
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(- 4,88±5,30 bpm).  No grupo com o comportamento oposto da PAS, houve um pequeno 

aumento simultâneo da FC na ortostase (+8,30±11,52bpm.), a qual permaneceu inalterada 

durante a caminhada, para apresentar queda semelhante ao aumento inicial, na fase de 

recuperação (-8,40±10,12bpm), tornando-se semelhante à inicial, do DD (73,40±12,73 vs 

73,70±9,54bpm). A variação nos dois subgrupos da FC foi de leve a moderada 

acompanhando o sentido da variação pressórica, aumentando na ortostase e diminuindo 

na recuperação, não houve diferença estatística significante.  

  

Tabela 10: Comparação da variabilidade hemodinâmica da FC nos subgrupos de pacientes 

com SCA com RHE da PAS ao TC 50m.   

  
-20     

RHE: FC  ≥ +20          ≤   

(N=17)  (N=10)   

                                           Δ ± Desvio Padrão                       P   

DD – Ortostase ( 1ª Fase)                         

DD  74,64±14,49   73,70±9,54     

Ortostase  81,11±13,17   82,00±19,49     

Δ DD- Ortostase  6,47±4,81   8,30±11,52   0,567   

Δ Ortostase - F C50m ( 2ª Fase)                         

Ortostase   81,11±13,17   82,00±19,49     

F C50m   80,82±15,89   81,80±19,85     

Δ Ortostase- F C50m   0,29±5,88   0,20±6,14   0,969   

Δ DD - F C50m ( 2ª Fase)                           

DD   74,64±14,49   73,70±9,54     

F C50m   80,82±15,89   81,80 ±19,85     

Δ DD- F C50m   6,17±5,70   8,10±11,89   0,574   

Δ F C50m – Recuperação ( 3ª  Fase)                          

F C50m  80,82±15,89   81,80 ±19,85     

Recuperação  75,94 ±12,73   73,40±12,73     

Δ DD- Recuperação               -4,88±5,30   -8,40±10,12   0,245   

DD – Recuperação ( 3ª Fase)                          

DD  74,64±14,49   73,70±9,54     

Recuperação   75,94 ±12,73   73,40±12,73     

Δ F C50m- Recuperação   1,29±4,24   -0,30±4,57   0,368   

  
                Δ= delta  DD= decúbito dorsal;F C50m= final da caminhada 50m; PAS= pressão  arterial                       
sistólica; FC= frequência cardíaca;TC 50m= teste de caminhada 50m                              
6.8.  Análise multivariada dos fatores de risco para resposta hemodinâmica extrema 

ao TC 50m em pacientes com SCA  

  

 As variáveis que não revelaram significância estatística na análise de regressão múltipla 

foi a classificação da SCA, tipo de tratamento, uso de vasodilatador e sobrepeso e 
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obesidade. No final do modelo a variável sexo feminino manteve a independência 

associada à resposta hemodinâmica extrema ao T C50m em pacientes com SCA estável 

em UCO representado (OR: 2,32 [IC95%: 1,13 - 4,78]; p=0,02).       

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. DISCUSSÃO  

  

O estudo proposto descreveu o método de estratificação de pacientes com SCA de 

acordo com a resposta funcional ao TC 50m em UCO, identificando o grupo com resposta 

hemodinâmica extrema da PAS e FC ao teste, com o objetivo de prevenir os eventos 

adversos comuns na RCV1, antes do planejamento dos exercícios. Trata-se de uma 
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estratégia essencial, na condução segura das atividades propostas na reabilitação 

hospitalar, tornando-se mandatória quando se refere ao manuseio de pacientes críticos com 

possibilidade de revelar aumento do risco cardiovascular. Nessa fase, “Critical Care”, é 

importante verificar os eventos adversos, quando imposta a primeira carga ao sistema 

cardiovascular, principalmente na ocorrência frequente de disfunções autonômicas 40, 

assim como nas respostas agudas ao exercício submáximo na RCV1 37;  

61.   

A reabilitação cardiovascular é um tema contemporâneo percebendo-se um avanço 

nas estratégias terapêuticas aplicadas à SCA. Entretanto, a literatura científica aponta a 

carência de protocolos de reabilitação na fase hospitalar, aos métodos de estratificação do 

risco cardiovascular dessa população, na UCO, antes do planejamento de exercícios 

aeróbios progressivos na RCV111. Os protocolos disponíveis na literatura compõem as 

atividades desse programa integrando as mudanças posturais associadas ao aumento 

gradativo de intensidade durante a caminhada 16-17. Além desse conceito, existe a relação 

da reabilitação com atividades funcionais diárias com metas pré-definidas a cumprir63 

incluindo a progressão dos exercícios, com vista à manutenção da capacidade funcional 

para as atividades cotidianas após a alta hospitalar 16.   

  

Com o avanço dos anos, os pesquisadores vêm se preocupando em pesquisar testes 

submáximos de baixo custo, compatíveis com a capacidade funcional dos pacientes com 

SCA, garantindo a segurança destes na fase aguda, para aplicação em UCO9 e, 

posteriormente, na alta hospitalar 10-11. Contudo, não há um método de estratificação do 

risco dessa população antes do planejamento dos exercícios na RCV1.  

  

O método de estratificação, aqui proposto, é prático e de baixo custo, objetivando 

estratificar esses pacientes de acordo com a resposta hemodinâmica ao TC  

50m. Esse método agrupou variáveis hemodinâmicas e funcionais de fácil averiguação já 

incorporadas na prática da fisioterapia 9-11;16. As variáveis hemodinâmicas selecionadas 

foram PAS, FC e as suas variabilidades que representam os principais parâmetros da 

atividade do coração como bomba e regulação hemodinâmica da circulação sanguínea 37 e 

controle autonômico 16. Esses indicadores podem fornecer subsídios para monitorar a 

resposta cardiovascular aguda aos exercícios submáximos 64 no impacto gravitacional, físico 

e na fase de recuperação, indicadores estes, considerados determinantes no potencial da 

reabilitação 65.   
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A estratificação de pacientes com SCA em UCO, de acordo com a resposta 

hemodinâmica ao TC 50m, foi aplicada em dois hospitais privados, apresentando uma 

população homogênea no que se refere aos aspectos sociodemográficos, antropométricos, 

clínicos e terapêuticos, cujo perfil revela semelhança com os registros nacionais 

atualizados de pacientes com SCA33, valendo salientar a elevada frequência de 

hipertensão, sedentarismo. sobrepeso/obesidade e dislipidemia, apresentando um perfil de 

pacientes instáveis representado pelas características clínicas e fatores de risco para DAC 

associados.  

  

Esta pesquisa analisou a associação da resposta hemodinâmica extrema (RHE) de 

acordo ao sexo, fatores de risco para DAC e o manuseio terapêutico aplicado aos pacientes 

com SCA em UCO, sendo identificado o sexo feminino, como preditor, independente 

deste tipo de resposta ao T C50m. As possíveis justificativas para essa resposta estão 

ancoradas na hipótese de as mulheres, no período da menopausa, apresentarem mais 

probabilidades para disfunções autonômicas em resposta às influencias hormonais, 

propondo inclusive, alguns autores que a redução de estrogênio, pode ser responsável por 

esta disfunção 66-67, o que encontra apoio na idade média das mulheres do presente estudo. 

Nesta fase etária, além das influencias hormonais, existe maior tendência para alterações 

vasculares degenerativas, com redução da elasticidade arterial, o que potencializa a 

hipertensão mesmo com o uso de medicação 68-69.  

  

 Outro mecanismo seria a redução da sensibilidade barorreceptora, mais frequente 

em mulheres no período da menopausa70, potencializadas pelo sedentarismo71. O que 

encontra apoio na elevada frequência do binômio sedentarismo e hipertensão, presente em 

78% das mulheres deste estudo. As questões atuais vêm instigando os pesquisadores no 

que se refere à alta prevalência de depressão, principalmente em mulheres com síndromes 

isquêmicas miocárdicas instáveis72, impactando na qualidade de vida dessas mulheres e 

no seu desempenho funcional. Assim sendo, o perfil clínico, sociodemográfico e o estilo 

de vida desta população são características potenciais para a resposta hemodinâmica 

extrema ao T C50m. Embora a análise de regressão logística multivariada não tenha 

identificado outras variáveis de risco como preditoras independentes de RHE, isto não 

significa que não devam ser valorizadas no julgamento clínico para a estratificação do 

risco ao T C50m, desde quando características como intensidade e individualidade na 

resposta ao fator de risco e à medicação não podem ser valorizadas pelo teste estatístico.   
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O presente estudo mostrou, contudo, uma resposta extrema caracterizando dois 

tipos de disautonomia, ambas aparentemente caracterizadas por intensa alteração do tônus 

vasomotor periférico em completa desarmonia com a resposta reflexa, compensadora, da 

frequência cardíaca. Em 17/27 (63,0%), a insuficiente resposta vasoconstrictora periférica 

ao estresse gravitacional 35;39 não devidamente compensada pelo aumento reflexo da 

frequência cardíaca, permitiu a acentuada queda da PAS, parcialmente compensada pelo 

exercício da caminhada. Outros indícios dessa desarmonia foi que a reversão de 78% da 

hipotensão ortostática ocorrida na recuperação esteve associada a uma pequena queda da 

FC. Nos outros 10 pacientes, a elevação do tônus vasomotor se manifestou pela leve a 

moderada elevação da PAS71 associada à idêntica elevação da FC em resposta ao estresse 

gravitacional, seguida do pico hipertensivo na caminhada sem alteração da FC. A reversão 

na recuperação de 83% do pico hipertensivo ocorreu em associação com queda da FC, 

com valor semelhante ao observado na ortostase.   

  

Embora o número de pacientes em cada subgrupo de resposta extrema seja 

pequeno para caracterizar possíveis causas dessa disautonomia, a sua identificação pode 

alertar para os seguintes fatos: Pacientes com queda pressórica extrema à ortostase, mesmo 

assintomáticos, devem ser manipulados com medidas antigravitacionais 9;16 e redutoras do 

bloqueio do sistema nervoso autônomo, precedendo o teste; no segundo tipo de resposta, 

o paciente deve ser avaliado quanto ao risco de pico hipertensivo durante a caminhada e a 

sua possível prevenção. O presente estudo esclarece que, apesar de as outras variáveis 

analisadas não revelarem significância, esse resultado não exclui a probabilidade dos 

pacientes com diagnóstico de infarto do miocárdio, em tratamento clínico, sob a influência 

dos fatores de risco para DAC e o uso de vasodilatador, apresentarem as alterações 

autonômicas.  

  

O repouso no leito é uma conduta terapêutica prescrita frequentemente em UCO 

em pacientes com SCA, independentemente das características clínicas, com a premissa 

de preservar a demanda metabólica, reduzir o estresse miocárdico e, consequentemente, 

auxiliar na cicatrização miocárdica, reduzindo o risco de arritmia aguda e surgimento de 

um reinfarto6. Esses eventos adversos podem ser atribuídos aos processos 

fisiopatológicos, uso de medicação, ambiente da unidade, nível de atividade física prévia 
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1-74 e a idade desses pacientes 75, que de acordo com a literatura, todos esses fatores são 

capazes de aumentar a diferença entre a capacidade volumétrica vascular e o volume do 

fluxo sanguíneo 73-74, ao assumir a postura ortostática.  

  

 Na amostra estudada, o repouso terapêutico foi de curta duração, apesar de 

realizado à mobilização precoce no leito (mobilização ativa), após a estabilização do 

quadro clínico. Convertino, em 2003, alerta sobre a frequência de intolerância ortostática 

e taquicardia reflexa, considerando eventos adversos comuns nessa população ao 

assumirem a posição de ortostase 40. Os pacientes analisados que revelaram eventos 

adversos ao estresse gravitacional permaneceram em repouso no período de 48–72 horas, 

não permitindo a deambulação segundo o protocolo préestabelecido do TC 50m 9. A 

ocorrência dos eventos não foi mais frequente naqueles pacientes que foram mobilizados 

no período de 24 horas após o evento coronariano, em confronto com os dados de outros 

autores que justificaram a maior frequência de ocorrência dos eventos na mobilização 

precoce, nesse período, e ausência de manobras fisioterapêuticas no leito 16.     

  

Os pacientes que apresentaram eventos adversos representados pela instabilidade 

hemodinâmica e angina, alcançaram valores superiores ao limite de segurança para a 

mobilização precoce 20;61, mesmo sendo antes submetidos à mobilização ativa no leito 9; 

16.  Três pacientes, ao estresse gravitacional imediato, revelaram a hipotensão ortostática, 

sugerindo a ocorrência do fenômeno “venous pooling”, a redução do retorno venoso e 

diminuição do débito cardíaco. Vale ressaltar que todas essas disfunções atuam como 

estímulo do sistema cardiovascular gerando vários ajustes compensatórios adicionando 

uma carga extra ao sistema cardiovascular na tentativa de aumentar o retorno venoso e 

neutralizar o efeito gravitacional 35. Provavelmente a ocorrência desses eventos foi 

consequências do quadro de disautonomia pós-infarto e ausência da taquicardia reflexa, 

potencializado pelo o uso de vasodilatador e betabloqueador 76.    

  

    Existem outras alterações relacionadas ao quadro não adaptativo à ortostase 

nessa população, os quais podem contribuir significativamente para o surgimento de 

hipertensão arterial concebido provavelmente pela redução da complacência arterial 77 e 

miocárdica 78, na ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona79, na conservação 

renal de sódio80, defeito na autorregulação cerebral81 e comprometimento à sensibilidade 

                                                 
1 -74 que são representados, principalmente, pela taquicardia reflexa sinusal 40  
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do barorreflexo 82, fenômenos estes que podem interferir na inadequação da resposta 

circulatória ao estresse gravitacional. Além dessas disfunções, podem surgir nesta fase 

crítica, angina induzida por esforço, sendo recomendado, nesses casos, interromper a 

mobilização precoce, reavaliar as enzimas cardíacas, o eletrocardiograma e estratégias 

para avaliar o reinfarto 33;76;83. Contudo, o paciente neste estudo, que referiu precordialgia 

ao estresse gravitacional, não apresentou características típicas de reinfarto. Esses dados 

fortalecem a necessidade de estratificar essa população de acordo com a resposta funcional 

TC 50m, desde a primeira fase intitulada estresse gravitacional ortóstatico, contribuindo 

para a prevenção de eventos adversos nessa fase da reabilitação hospitalar.     

  

O comportamento hemodinâmico dos 147 pacientes avaliados conjuntamente, nas 

fases do TC 50m revelaram boa resposta cronotrópica do sistema cardiovascular 

atendendo aos estímulos gravitacional e físico. Ao assumir a posição ortostática ocorreu 

resposta hemodinâmica traduzida por decréscimo da pressão arterial sistólica e um 

aumento compensatório da frequência cardíaca, sucedeu um balizamento das variáveis 

cardiocirculatórias, revelando uma boa reserva cardiovascular e um bom funcionamento 

do coração venoso periférico 35.  Em contrapartida após o esforço físico (C50m), conforme 

pode ser constatada no presente estudo, a PAS não revelou aumento significativo, quando 

comparado com os níveis em decúbito dorsal. Esses comportamentos contrapõem ao 

descrito na literatura pesquisada, porém os dados publicados referem-se ao desempenho 

no treinamento físico 37; 71; 84.     

  

A frequência cardíaca revelou um aumento significativo diante da carga física, 

desempenho esse que refletiu o trabalho cardiovascular necessário para atender as 

demandas metabólicas ao esforço físico 37;85. O nosso resultado argumenta que, apesar do 

aumento da demanda metabólica ao estresse gravitacional e C50m, esse teste está de 

acordo com a recomendação da RCV1 na prescrição das atividades com baixa intensidade, 

limitado um gasto 2 MET, equivalente metabólico 86. Os pacientes analisados durante o 

TC 50m revelaram uma boa reserva cardiovascular ao esforço confirmado pelo 

decréscimo da FC de recuperação após cinco minutos de repouso, tornando os valores 

próximos aos basais. A literatura evidencia que a FC de recuperação é um preditor de risco 

independentemente de mortalidade em pacientes com SCA e, além disso, é um indicador 

de modulação simpática após o exercício 16.    

  



69  

  

 

As variáveis funcionais testadas no presente estudo refletiram a baixa intensidade 

da caminhada representada pela sensação subjetiva dos pacientes, após caminhada, 

referindo “ausência de esforço” ou “muito, muito leve”. Esses dados foram confirmados 

por outros autores que aplicaram o TC 50m e o TC 6min como método de avaliação 

funcional nessa população 9-11. Eles ratificam também a relação entre a baixa demanda 

metabólica imposta pelos testes funcionais e a capacidade funcional dos pacientes sem o 

estímulo de aumento da cadência durante a caminhada 9-11.  

  

A velocidade da marcha é uma medida confiável e se correlaciona também com a 

capacidade funcional do indivíduo e é aplicada como um “sinal vital” que auxilia na 

determinação dos resultados funcionais e a necessidade de reabilitação 87. No presente 

estudo, esse indicador foi inferior ao indivíduo normal (1,2-1,4m/s) 59, sendo, 

possivelmente, esse achado, justificado pelo temor dessa população diante do primeiro 

estresse físico. Além disso, acredita-se que a segurança do paciente após SCA tem uma 

relação direta com o desempenho da marcha. Esses dados confirmam a relevância de a 

primeira caminhada desses pacientes acontecer no período de internamento em UCO pela 

característica do ambiente seguro, com monitorização contínua e prontidão da equipe 

multidisciplinar.    

  

Os pacientes do presente estudo foram agrupados de acordo a resposta funcional 

ao TC 50m, como em grupo com resposta hemodinâmica extrema (RHE) e resposta 

hemodinâmica normal (RHN). Conjuntamente eles despontaram uma resposta 

cronotrópica positiva diante da carga gravitacional e física. Apresentaram comportamento 

hemodinâmico estável em repouso (DD) independentemente das características clínicas, 

antropométricas, estilo de vida e fatores de risco para DAC, contudo, ao impor carga 

gravitacional, surgem as respostas agudas ao exercício 37;61, caracterizando a prioridade da  

individualização e periodização da prescrição de exercícios na RCV1 12 de acordo com a 

resposta funcional para atender a demanda metabólica imposta ao sistema cardiovascular 

e prevenir eventos adversos na RCV1.   

  

Ao analisar a resposta dos pacientes intragrupo foi observado que os indivíduos do 

grupo RHE revelaram uma significância estatística da PAS na fase após esforço físico 

com resposta positiva ao aumento da demanda metabólica, porém sem impacto no 

indicador da FC. Na fase de recuperação, esse indicador revelou uma variabilidade da FC 
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refletindo uma boa adaptação do sistema cardiovascular representado pelos mecanismos 

autonômicos 88. Os pacientes agrupados no grupo RHE, após a C50m, revelaram um 

aumento da resistência vascular sistêmica representado pela resposta aguda imediata da 

PAS ao exercício submáximo 89;90. Entre eles, a grande maioria estavam com proteção de 

betabloqueador e, em uso de vasodilatador. O controle da frequência cardíaca refletiu na 

redução da carga simpática e adrenérgica, na redução do trabalho cardiovascular e, 

consequentemente, no consumo miocárdico 37. Apesar do uso da medicação, na fase de 

recuperação não apresentou decréscimo da PAS ao nível em que se caracteriza o efeito 

hipotensor esperado, após exercício, apesar da baixa intensidade. Há relato de que nos 

exercícios de baixa intensidade ocorreu uma redução da pressão arterial destacada pela 

queda da resistência vascular sistêmica, redução do débito cardíaco 89-90 e da frequência 

cardíaca na fase de recuperação. Esses fenômenos ocorrem em decorrência do equilíbrio 

autonômico, menor carga simpática e maior retirada vagal 89;91.   

  

A resposta intergrupos dissociou entre si apontando a FC como um indicador para 

ser avaliado durante o TC 50m e nas atividades funcionais prescritas na RCV1. 

Considerando que um método de avaliação funcional não deve ser norteado por um único 

indicador e, como existe um balanceamento sincrônico entre os dois parâmetros 

cardiovasculares (PAS e FC) durante as atividades funcionais, faz-se necessário incluir o 

controle da PAS, sobretudo porque a variabilidade desse indicador ao nível limiar de risco 

cardiovascular é compensada pela liberação da carga simpática produzindo uma 

taquicardia sinusal. Outro dado relevante foi a ausência do efeito hipotensor encontrado 

após exercício nos pacientes com RHE.   

  

O método de estratificação TC 50m apresenta como delineamento para o cenário 

prático da fisioterapia a análise beira leito da variabilidade do delta PAS e FC ao 

incrementar carga em pacientes com SCA durante o teste. Os dados revelados neste estudo 

confirmam a significância estatística da variabilidade desses indicadores PAS e FC 

intergrupos pós-estresse gravitacional e físico com boa resposta funcional na fase de 

recuperação, especialmente na resposta da variabilidade da FC nessa fase. Pesquisas 

clínicas fundamentam essa aplicabilidade numa visão funcional e clínica, balizando a 

variabilidade como um indicador de mensuração quantitativa do balanço autonômico sob 

condições fisiológicas, patológicas, durante o sono, na alternância das posições 70, durante 

os exercícios respiratórios e mobilidade ativa no leito estimulando os barorreceptores 9;16. 

Os pacientes com RHE revelaram uma velocidade da marcha inferior aos pacientes com 
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RHN, mas sem significância estatística. Acreditamos que, diante da mobilização precoce 

no evento coronariano recente, os pacientes, independentemente da resposta funcional, 

têm receio de aplicar, na primeira caminhada, uma velocidade habitual da marcha.   

  

Dos subgrupos, pacientes que revelaram RHE, evoluíram ao TC 50m com aumento 

da PAS ao estresse físico, contudo, na fase de recuperação apresentaram reversibilidade, 

sem valores significativos. Esse comportamento confirma a característica desses pacientes 

com exacerbação da resposta simpática e adrenérgica 80. Apesar da reversibilidade, após 

cinco minutos mantêm níveis elevados da PAS, confirmando a instabilidade, quando 

submetidos ao esforço físico submáximo.   

  

Diante do exposto, alguns pontos são favoráveis à aplicação desse método de 

estratificação de pacientes com SCA estáveis em UCO, de acordo ao TC 50m. A primeira 

questão baseia-se em ser ele o primeiro instrumento aplicado para identificar a resposta 

hemodinâmica da população, diante da primeira carga gravitacional e do esforço físico em 

UCO, permitindo assim, classificá-la em resposta hemodinâmica extrema e normal ao 

TC50m. Sendo uma população de risco, é imprescindível identificar a resposta 

hemodinâmica extrema, permitindo individualizar a resposta funcional e elaborar um 

protocolo específico para essa população na RCV1. O segundo ponto é a praticidade, o 

baixo custo e a segurança desse teste (TC 50m), permitindo ser aplicado nessa população, 

independentemente da característica hospitalar, privado ou público. Além disso, foram 

eleitas variáveis hemodinâmicas de domínio da fisioterapia na prática hospitalar. O 

terceiro ponto é a probabilidade de predizer risco, neste estudo, em que as mulheres 

apresentaram maior risco para o comportamento hemodinâmico extremo, apontando os 

preditores e o desfecho do TC 50m. Além disso, os pacientes estratificados no grupo com 

RHE ao teste indicaram, como benefício direto, a prevenção de eventos adversos na RCV1 

e a prescrição de exercício de acordo com a sua capacidade funcional.   
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8. LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS DO ESTUDO  

  

A presente pesquisa apresenta como limitações, a necessidade de aplicação do teste 

submáximo, aqui explanado, em outros centros com uma característica diferenciada, 

principalmente em relação às variáveis sociodemográficas e ao nível educacional.  Outra 

limitação foi a não aplicação do programa de exercícios gradativos na reabilitação, 

contudo, esse objetivo não foi contemplado nesta pesquisa.   

  

Esses resultados embasarão os protocolos da RCV1 com segurança, contribuindo 

com a produção científica nesse tema. Porém, apesar do desenvolvimento da estratificação 

ao TC5 0m, persiste a lacuna na literatura de protocolos diferenciados para essa população, 

de acordo com a capacidade funcional individualizada.   
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Como perspectiva futura, o presente estudo sugere que seja analisada a resposta 

hemodinâmica de acordo com da fração de ejeção miocárdica ao TC 50m, em pacientes 

com SCA em UCO.  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

9. CONCLUSÕES  

  

O TC 50m aplicado em pacientes com síndrome coronariana aguda em unidade 

coronariana, identificou pacientes com resposta hemodinâmica extrema e normal, quando 

comparados os seus valores (PAS e FC) em decúbito dorsal com aqueles observados ao 

final da caminhada, sugerindo ser um método capaz para estratificação funcional nos 

pacientes estudados e planejamento individualizado dos exercícios progressivos na RCV1.    

  

Esse método de estratificação funcional ao TC 50m, baseado na variabilidade dos 

valores da PAS e da FC, apresentou diferença estatisticamente significante em relação às 

respostas ao estresse gravitacional, ortostático e físico e no seu grau de reversibilidade na 

recuperação. Além disso, sugere-se associação da resposta hemodinâmica extrema com a 

possibilidade de predição para o sexo feminino.  
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APÊNDICES  

  

  

APÊNDICE 1.  FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRAFICOS, CLÍNICOS E 

ANTROPOMÉTRICOS.   
  

Número da Ficha:                                      Data da Coleta:   

1) Idade:________     

2) Sexo: 1 [   ] Masculin                                                                               

                     2 [   ] Feminino                                               

3) Fumante: 1 [   ] Sim  

                     2 [   ] Não  

 
                                                                                    

4) Diagnóstico Clínico:   AI (    )         IAM C SST (   )     IAM S SST (   )  

5) Classificação Killip:     I   (   )     II  (    )   III (   )   IV  (   )  

6)Tratamento : 1 [   ] Clínico      2 [   ] Angioplastia  Tipo:________________  

  

7) Alteração de Ritmo :  1[   ] Arritmia Aguda   2[   ] Bloqueio AV    Grau:  __________  

  

8) Patologias Associadas: 1 [   ] HAS   2 [   ] Diabetes  3[   ] Dislipidemias                                                    

  

9) Uso de medicação Betabloqueadora; 1 [   ] Sim        2 [   ] Não  

  

10) Uso de medicação vasodilatadora:   1[   ] Sim          2 [  ] Não  

  

11) Uso de medicação anti-hipertensiva: 1 [   ] Sim         2 [   ] Não  

  

12) Retirada do  Tridil < 4 horas: 1 [   ] Sim        2 [   ] Não  

  

13) Atividade Física - IPAC resumido :  1 [   ] Sedentário  2 [   ] Ativo Fisicamente  
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14) Avaliação antropométrica: Peso:______  Altura :______  

  

APÊNDICE 2. TESTE DE CAMINHADA 50M  

  

Tempo de Repouso ____________horas/ seg  

  

TESTE DE CAMINHADA 50m  

Decúbito dorsal   Observações  

 PAS     

FC      

SPO2     

Sentado     

 PAS      

FC      

SPO2     

Ortostase    

 PAS     

FC      

SPO2      

Tontura    

  
Ortostase 3 min    

 PAS     

FC      

SPO2     

EB     

Durante C50m    

FC    

SPO2    

 EB      

Tempo C50m     

Após a C50m    

 PAS      

  

  

  

  

  

  

FC   

SPO2  

EB   

Fase de Recuperação  

 PAS   

FC   

SPO2  
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APÊNDICE 3. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO  

  

1. Informação:  

  

 Estas informações estão sendo fornecidas para que você possa tomar a decisão de 

participar, voluntariamente, de uma pesquisa que visa avaliar a sua capacidade física no 

seu internamento hospitalar, após a liberação médica. O estudo em questão respeita os 

aspectos bioéticos, em concordância com o Conselho Nacional de Saúde (resolução 

196/96).  

 Nosso objetivo é verificar a resposta do seu organismo após um período de repouso, 

condicionado pela sua doença. Para tal o fisioterapeuta vai observar e medir a pressão 

arterial, pulso, respiração, oxigenação e o seu cansaço durante os exercícios e caminhada 

que todos os pacientes devem realizar no seu período de recuperação, caso você sinta 

cansaço ou dor a caminhada será interrompida, será atendido imediatamente pela equipe 

médica da instituição hospitalar.  

 Concordando em participar do estudo, você deverá responder a um breve questionário 

com os dados (nome, sexo, cor, profissão , se fuma, bebe, se faz atividade física), o 

questionário sobre a sua qualidade de vida e logo após será feita a medição do seu peso, 

altura e medida da cintura abdominal.  

Você vai fazer duas vezes ao dia ações de ficar em pé, caminhar e os exercícios 

físicos, que são necessários para a recuperação física, psíquica, social e emocional. 

Auxiliando o Sr ou Sra a recuperar a sua capacidade para realizar as atividades do dia a 

dia e da sua profissão depois da sua recuperação. Em qualquer etapa do estudo, você 

poderá ter acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas, e terá a liberdade para retirar seu consentimento, sem nenhum tipo de 

prejuízo.  

Os resultados poderão ser publicados, apresentados em eventos científicos, porém 

a sua identidade não será revelada. Os registros e as informações obtidas serão tratados 

com o máximo de confidencialidade possível.  

Não haverá nenhuma compensação financeira por sua participação nesse estudo e 

todas as avaliações serão gratuitas. Ao final do estudo, cada participante ficará ciente dos 

resultados e receberá orientação referente à continuação da realização dos exercícios fora 

do hospital.  

A sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em caso de dúvida 

quanto aos seus direitos, escreva para o Comitê de Ética em Pesquisa da EBMSP. 

Endereço- Av. D. João VI,274 - Brotas – Salvador – BA – CEP: 40290-000. Entre em 

contato com Dr Armênio Guimarães- Ambulatório Docente Assistencial de Brotas( 

ADAB ), setor de cardiologia.    

Após a leitura deste termo estou ciente do seu objetivo e da sua segurança 

acreditando ter sido suficientemente informado a respeito do mesmo. Assim sendo 

concordo em participar voluntariamente deste estudo e declaro ter recebido uma cópia 

desse documento.  

  

Salvador, ____ de _________________ de ______.  
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                                ________________________    ________________________  

                                              Assinatura do voluntário       Assinatura do pesquisador     

ANEXOS  
  

  

ANEXO 1. QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA   

VERSÃO CURTA  

  

  

Nome:_______________________________________________________  

Data: ______/ _______ / ______ Idade : ______ Sexo: F ( ) M ( )  
  

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem como 

parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está sendo feito em 

diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos 

nós somos em relação à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao 

tempo que você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas 

incluem as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por 

esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. Suas 

respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo que 

considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação!  

  

Para responder as questões lembre que:  

 atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico e 

que fazem respirar MUITO mais forte que o normal  

 atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e que 

fazem respirar UM POUCO mais forte que o normal  

  

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 

10 minutos contínuos de cada vez.  

  

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para 

outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício?  

 Dias _____ por SEMANA (  ) Nenhum  

  

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no 

total você gastou caminhando por dia?   

Horas: ______ Minutos: _____  

  

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, 

fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços 

domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou 

qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração ou  

batimentos do coração (POR FAVOR, NÃO INCLUA CAMINHADA)  

Dias _____ por SEMANA (  ) Nenhum  

  

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?  Horas: 

______ Minutos: _____  
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3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo, correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em 

casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou qualquer atividade que 

fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração.  

Dias _____ por SEMANA (  ) Nenhum  

  

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia?   

Horas: ______ Minutos: _____  

  

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 

trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo 

sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, 

lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo gasto sentando durante o 

transporte em ônibus, trem, metrô ou carro.  

  

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana?  

______horas ____minutos  

  

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?  

  

______horas ____minutos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



87  

  

 

ANEXO 2.  ESCALA DE BORG MODIFICADA  

  

  

  

Escala de Borg Modificada  

0  Nenhuma  

0.5  

  
Muito, muito leve  

1  Muito leve  

2  Leve  

3  Moderada  

4  

  
Um pouco forte  

5  Forte  

6    

7  Muito forte  

8    

9  

  
Muito, muito,forte  

10  Máxima  

  

                        Fonte: mobilidadefuncional .bolgspot.br  

                                             Acesso : 19/04/2014  
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ANEXO 3.  Artigo 1 – Resposta Cardiovascular ao teste de caminhada de 50m em pacientes 

com infarto agudo do Miocárdio e Angina instável.  
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ANEXO 4: Artigo 2 – Quality of Life of Patients After an Acute Coronary Event:  

Hospital Discharge  
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ANEXO 5. ARTIGO 3 – Estratificação Funcional: Teste Caminhada 50m em Unidade  

Coronariana, na Síndrome Coronariana Aguda  

TÍTULO REDUZIDO: Estratificação Funcional: Caminhada 50m na UCO  

  

Resumo  

  

Fundamento: Trata-se de uma estratégia essencial na condução segura da reabilitação 

hospitalar (RCV1). Objetivos: Desenvolver um método de estratificação para pacientes 

com SCA de acordo com a resposta hemodinâmica ao Teste de Caminhada 50m (TC50m) 

que permitam planejar a RCV1 com segurança. Métodos: O método consta da análise dos 

indicadores hemodinâmicos, clínicos e funcionais, para estratificar os grupos com 

resposta hemodinâmica extrema (RHE). Resultados: Foram avaliados 155 pacientes, 

5,2% não toleraram o estresse gravitacional. Dos 147 que completaram o teste, 30,3% 

revelaram RHE ao T C50m. As mulheres revelaram independência associada à RHE (OR: 

2,32 [IC95%: 1,13 - 4,78]; p=0,02. A comparação intergrupos revelou uma elevada 

variabilidade da pressão arterial sistólica, o grupo RHE ∆ 12,1 ± 10,4mmHg vs o grupo 

com resposta hemodinâmica normal  ( RHN)  ∆8,4 ± 6,7mmHg, p< 0,001 A frequência 

cardíaca (FC) nos grupos RHE e RHN, ∆ 11,3, ± 6,8bpmin vs ∆ 7,1, ± 4,7 bpmin, p< 

0,001. Na fase de recuperação, quando comparada com o decúbito dorsal, verificou-se FC 

: RHE,  ∆ 9,1 ± 7,8 bpmin vs RHN  ∆ 4,9 ± 3,5 bpmin, p<0,001. Ao final C50m, as duas 

variáveis hemodinâmicas revelaram significância estatística no grupo RHE: PAS ∆19,6 ± 

12,3 mmHg vs RHN: 8,15 ± 5,63, p<0,001. Associadas ao aumento ∆ FC: 11,4 ± 10,5 / 

5,6 ± 4,9, p<0,001. Conclusão: Essa estratificação demonstra confiabilidade e segurança 

para o planejamento individualizado dos exercícios progressivos na RCV1. Além disso, 

sugere-se associação da RHE com a possibilidade de predição para o sexo feminino.  

Palavras-chave: 1. Síndrome Coronariana Aguda. 2. Reabilitação Cardíaca.                  3. 

Caminhada. 4,  Tolerância ao exercício. 5. Monitorização fisiológica   

  

  

  

INTRODUÇÃO  
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A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é uma doença de alta frequência associada 

a uma elevada taxa de morbimortalidade, ocasionando limitações funcionais, com impacto 

na Qualidade de Vida (QV) 1. As terapêuticas recomendadas no tratamento desses 

pacientes constituem-se em medicamentoso, tecnologia de alta complexidade e a 

reabilitação cardiovascular 2;3.  A reabilitação cardiovascular fase hospitalar (RCCV1) é 

iniciada após a estabilidade clínica e hemodinâmica, as estratégias terapêuticas prescritas 

com exercícios ativos no leito, exercícios respiratórios, estresse gravitacional sentado, 

ortostático e físico, na busca da manutenção da capacidade funcional dos indivíduos, ou 

seja, almejando a alta hospitalar com melhores condições psicológicas e capacidade 

funcional 4.  

  

A literatura evidencia testes submáximos que são aplicados nessa população com 

a proposta de avaliar a capacidade funcional do paciente com SCA no momento da alta 

hospitalar. Com o avanço das pesquisas, vêm sendo investigando testes funcionais de 

baixo custo e práticos que representem a capacidade funcional dessa população, com o 

objetivo de testar a segurança da sua mobilização precoce em Unidade Coronariana  

(UCO) 5 e no período de internamento hospitalar 6-8. Apesar do avanço na RCV 1,  a 

prescrição dos exercícios, nessa fase, é embasada nas características clínicas 

independentemente da resposta hemodinâmica e  da resposta funcional individualizada, 

não havendo um monitoramento da progressão de intensidade dos exercícios aeróbios  

nessa fase crítica9.  

  

Contudo não há um método de estratificação da população, após SCA, antes do 

planejamento dos exercícios aeróbios na RCV1 com a proposta de prevenir os eventos 

adversos comuns nessa fase. Diante dessa constatação, é essencial a estratificação dos 

pacientes com SCA estáveis em UCO, antes de iniciar o programa de reabilitação 

hospitalar.  

  

 Desta forma o objetivo desse estudo foi desenvolver um método de estratificação, 

este poderá predizer a capacidade funcional dos pacientes com SCA estáveis na UCO e 

identificar preditores e desfechos do T C50m que permitam planejar a RCV1 com 

segurança de pacientes com SCA.  

MÉTODOS  
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Trata-se de um estudo observacional analítico, aplicável a pacientes com SCA 

internados em UCO de dois hospitais de caráter privado. Foram incluídos pacientes 

isquêmicos agudos internados em UCO com liberação médica para iniciar a mobilização 

precoce, de ambos os sexos, com idade ≥ 18 anos, independência para a marcha, 

orientados no tempo e no espaço. Foram excluídos aqueles pacientes que apresentaram 

no momento da aplicação do TC50m: dor precordial, dispneia, palidez, sudorese fria, 

presença de arritmia aguda e instabilidade hemodinâmica. Durante a coleta, recrutaram-

se 196 pacientes com diagnóstico de SCA na UCO com liberação médica para aplicação 

do TC50m. Destes foram excluídos 29 pacientes de acordo com os critérios de exclusão, 

três desistências e nove recusa, a amostra final foi constituída por 155 pacientes. Este 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Bahiana de Medicina e 

Saúde Pública (EBMSP), com registro no CEP: 170/2011, todos os pacientes assinaram o 

termo de consentimento livre esclarecido (TCLE).  

  

Inicialmente todos os pacientes foram submetidos a um inquérito para investigar 

os dados sociodemográficos, a classificação clínica da SCA e as comorbidades, de acordo 

com os diagnósticos descritos no prontuário, posteriormente foi realizado um 

interrogatório quanto à orientação em relação ao tempo e espaço, assim como sobre a atual 

presença de desconforto precordial, tontura e dispneia; em seguida aplicado o 

Questionário Internacional de Atividade Física, versão oito (IPAQ - versão curta) e 

avaliação das medidas antropométrica.  

  

Teste de Caminhada de 50m (TC 50m)  

    

Esse teste foi idealizado e descrito pelos pesquisadores a partir da experiência 

empírica com a reabilitação precoce realizada na rotina da UCO pelo fisioterapeuta. O TC 

50m representou o primeiro estresse físico e gravitacional do paciente internado em UCO, 

antes de iniciar a mobilização precoce e a RCV1. As variáveis hemodinâmicas eleitas para 

monitorização, PAS e FC, representam os principais indicadores da atividade do coração 

como bomba e da regulação do quadro hemodinâmico. A pressão arterial (PA) foi 

mensurada de acordo com a VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão (2010)10. A saturação 

periférica de oxigênio (SpO2) foi monitorada como reflexo da extração periférica tecidual 

de oxigênio, mensurada com o  oxímetro de pulso portátil BCi Moriya 101. A duração da 
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caminhada foi medida por cronômetro Ferrari e o cálculo da velocidade da marcha (m/s)11.  

A frequência cardíaca mensurada através do frequencímetro Polar Electro Ou.   As 

sensações subjetivas de esforço foram registradas segundo a Escala de Borg modificada 

complementando a avaliação subjetiva da resposta ao estresse induzido pelo estresse 

físico. Antes da aplicação do teste o paciente foi estimulado para realizar a mobilização 

ativa no leito 5;8, interrogado quanto à disposição para realizar o teste e a presença de 

qualquer desconforto5.  

   

Estratificação funcional de pacientes com SCA na UCO de acordo ao TC50m  com 

vista ao planejamento da RCV1  

  

O método de estratificação de pacientes com SCA em UCO, de acordo com a 

resposta funcional ao TC 50m, objetiva avaliar variáveis hemodinâmicas (PAS e FC) que 

possam prever o risco de ocorrência de variabilidade extrema e de eventos clínicos 

adversos na RCV1.  É essencial determinar o grau de risco de ocorrência desses eventos 

antes de selecionar e planejar o programa de exercícios progressivos no ambiente 

hospitalar.   

  

Essa estratificação foi baseada na influência isolada e combinada hemodinâmica 

da resposta ao TC50m, representada pela ocorrência dos riscos dessa população em 

revelar variabilidade extrema da PAS e FC, nível insatisfatório na EB modificada e 

eventos clínicos adversos, entre o decúbito dorsal (DD) e o final da caminhada (C50m).  

O comportamento hemodinâmico dessas variáveis foi individualizado, permitindo 

estratificar a população do estudo em dois grupos: Resposta Hemodinâmica Extrema 

(RHE) e Normal (RHN).  

  

Grupo de Resposta Hemodinâmica Extrema (RHE): Variabilidade das variáveis 

hemodinâmicas e funcionais: ≥ PAS ± 20 mmHg 12-14 ≥ FC ± 15bpm 15, nível de Borg 

modificado ≥ 4 15;variáveis clínicas: angina, sudorese profusa, dispneia16 ; na fase de 

recuperação (5min): valores extremos sustentados das variáveis hemodinâmicas 100 > 

PAS > 160 mmHg; 50 > FC > 100bpmin, limite de segurança16 .   
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Grupo de Resposta Hemodinâmica Normal (RHN): Variabilidade das variáveis 

hemodinâmicas e funcionais: < PAS ± 20 mmHg 12-14; < FC ± 15 bpm 15, nível de Borg 

modificado < 4 16; ausência das variáveis clínicas: angina, sudorese profusa, dispneia 15; 

Na fase de recuperação (5min): ausência de valores extremos sustentados das variáveis 

hemodinâmicas PAS e /ou FC.  

  

Análise estatística  

Calculo Amostral:   

Ao longo do estudo, os pacientes foram divididos em grupos de acordo com a 

resposta funcional após o estresse físico, foi encontrada uma proporção de 47 (31,97%) 

pacientes com uma variabilidade extrema (evento isolado ou combinado) da PAS ≥ 

20mmHg 12-14; FC ≥ 15bpm 15, nível de Borg ≥ 4 16 e o grupo de paciente com resposta 

hemodinâmica normal 100 (68,03%). Para testar o poder da amostra, empregamos o 

programa WIN PEPI (publichealth.jbpub.com/book/gerstman/winpepi.cfm) que foi 

considerado como a variável de desfecho FC. Ao final do TC 50m, a média FC do grupo 

com resposta extrema FC 84,34 ± 15,2 e o grupo com resposta hemodinâmica normal foi 

77,84 ± 10,3 e a média com uma diferença das médias entre os grupos de 6,5, obtendo um 

poder de 85,5%. Portanto, o número utilizado nessa pesquisa foi de 147 pacientes.   

As variáveis independentes foram: Demográficas (Sexo, idade), Clínicas 

(Comorbidades prévias, classificação da SCA, tipo de tratamento, uso de medicação) e 

Estilo de vida (atividade física prévia, uso do tabaco e IMC). As variáveis dependentes 

foram: Estratificação de pacientes com SCA, variabilidade PAS e FC, diferença do nível 

da EB modificada ≥ 4 (Início – Final da Caminhada), frequência dos eventos clínicos e 

valores extremos sustentados 100 > PAS > 160 mmHg; 50> FC > 100bpmin após o 

período de recuperação (5 minutos) 16.  

O banco de dados e a análise descritiva e analítica foram feitos com o auxílio do 

software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 14.0 para Windows. Os 

resultados foram apresentados através de tabelas, revelando as características da 

distribuição dos valores analisados. Este planejamento estatístico foi considerado 

indispensável para permitir comparações entre os grupos [com resposta hemodinâmica 

extrema (RHE) e resposta hemodinâmica normal (RHN)]. As variáveis categóricas 
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expressas em valores absolutas e relativas (percentuais) e as variáveis contínuas expresso 

em medida de tendência central (média) e sua variabilidade em desvio padrão (X  DP), 

de acordo com a distribuição dos dados nos grupos avaliados através do teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov. As proporções foram comparadas entre os grupos 

pelo teste do Qui Quadrado ( 2). O teste t de Student pareado foi utilizado para 

estabelecer a significância estatística da diferença entre as médias intragrupo. O teste t de 

Student independentes foi usado para diferença entre as médias intergrupos de pacientes 

de acordo com as variáveis hemodinâmicas, fatores de risco para DAC e clínicas. 

ANOVA, aplicada na mensuração de três medidas repetidas no TC50m.  

O modelo de regressão logística múltipla foi usado para avaliar a capacidade de 

predição de cada variável independente na ocorrência das respostas extremas ao TC50m. 

Após a análise univariada, as variáveis independentes foram inseridas no modelo 

logístico, caso apresentassem um p< 0,20 ou aquelas com plausibilidade clínica, 

permanecendo no modelo, caso continuassem significantes (p< 0,05). Foi adotado o 

procedimento manual para inserção e retirada das variáveis. Os resultados foram 

expressos em razão de chances com seus respectivos intervalos de confiança de 95% e 

nível descritivo. Variáveis em nível de significância menor que 5% (p< 0,05), na análise 

de regressão logística múltipla foram consideradas para o modelo final.   

Resultados  

  

Características da amostra  

As características demográficas, clínicas e terapêuticas dos 155 pacientes estudados 

apresentam idade média de 62,2 ± 13,1 anos, predominantemente masculina, 98 (63,2%); 

91 (58,7%) com IAM Killip Classe I; tratamento exclusivamente clínico em 105 (67,7%) 

das medicações utilizadas incluiu anti hipertensivo em 127 (81,9%), Tabela 1.  

  

  

  

  

Tabela 1: Dados demográficos, clínicos e tipo de tratamento de 155 pacientes com 

Síndrome Coronariana Aguda, submetidos ao TC 50m.   
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Variável   Média ± DP   

Idade (anos)   62,2 ± 13,1   

Sexo   n (%)   

Masculino   98 (63,2)   

Feminino   57 (36,8)   

SCA     

IAM   91 (58,7)   

AI    64 (41,3)   

Tratamento     

               Clínico  105 (67,7)  

Angioplastia   
               

  
  

                                          44 (28,3)  

Uso de Medicação      
  

Anti
  

-Hipertensivo  127 (81,9)  

  

Betabloqueador
 
    112 (72,3)  

Vasodilatador     102 (65,8)  

  

 

n=     número de pacientes; SCA= Síndrome Coronariana Aguda; IAM= Infarto Agudo do Miocárdio;   
                AI= Angina Instável  
  

  

   A Tabela 2 apresenta a frequência decrescente dos principais fatores de risco de 

DAC associados: sedentarismo, 107 (69,0%); hipertensão arterial, 104 (67,1%); 

sobrepeso e obesidade, 98 (63,2%). O IMC mostrou valores elevados, na faixa de 

sobrepeso e obesidade, com média de 29,6 ± 3,1 Kg/m2. Os valores médios basais das 

variáveis hemodinâmicas, em repouso (decúbito dorsal), foram os seguintes: PAS: 132,3 

± 16,9 mmHg , FC 72,7 ± 11,8 bpm, e a SpO2 96,5 ± 2,1% , todos estáveis. Quanto às 

variáveis funcionais, o esforço ventilatório subjetivo médio, antes da caminhada, medido 

pela EB modificada, foi de 0,45 ± 0,90, indicando ausência de sensação de esforço físico, 

a média do tempo de caminhada 1,61± 0,85min e na velocidade da C50m 0,74 ± 0,55 m/s.  

  

Tabela 2: Fatores de risco, comportamento hemodinâmico basal, variáveis clínicas e 

funcionais de 155 pacientes com Síndrome Coronariana Aguda ao TC 50m.   
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Fatores de Risco SCA   n (%)   

Sedentarismo   107 (69,0)   

Hipertensão   104 (67,1)   

Sobrepeso e obesidade   98 (63,2)   

Sexo masculino   98 (63,2)   

Dislipidemia   89 (57,4)   

Idade ≥ 62 anos                                                                      79 (51,0)   

Diabetes Mellitus   41 (26,5)   

Tabagismo   20 (12,9)   

Variáveis hemodinâmicas*   Média ± DP   

PAS (mmHg)   132,3 ± 16,9   

FC (bpm)   72,7 ± 11,8   

SpO2 (%)   96,5 ± 2,1   

Variáveis Funcionais     

Tempo caminhada   1,61±085   

Velocidade (m/s)   0,74 ± 0,55   

EB modificada   0,45 ± 0,90   

                n= número de pacientes; SCA = síndrome coronariana aguda; PAS=pressão arterial sistólica;                      
FC= frequência cardíaca; SpO2= Saturação Periférica de oxigênio; EB= Escala de Borg  
  

  

  

Características clínicas e eventos adversos de pacientes que não toleraram o estresse 

gravitacional inicial da caminhada de 50m  

  

 Oito (5,2%) pacientes apresentaram intolerância ao estresse ortostático inicial da 

caminhada dos 50m, sendo quatro (50%) do sexo masculino, idade de 52,5± 9,26 anos, e 

quatro do sexo feminino, idade de 68,0 ± 10,23 anos, cinco (62,5%) com IAM, sete 

(87,5%) hipertensos e sedentários, cinco (62,5%) dislipidêmicos, cinco (62,5%) com 

sobrepeso e obesidade, seis (75,0%) em tratamento clínico exclusivo. Os eventos adversos 

ao estresse gravitacional incluíram um paciente com dor precordial [PAS= 110 mmHg/ 

FC=81bpm e ∆PAS= -8,00 mmHg/∆FC= +14bpm)]; três com hipotensão, sendo dois em 

uso de betabloqueador e vasodilatador (PAS: 88,0 ± 3,5 mmHg/ ∆PAS: 29,3mmHg e  FC: 

79,3 ± 7,6 bpm /∆FC= +9,6 bpm), todos referindo tontura seguida de sudorese; três com  

hipertensão (PAS: 176,0 ± 13,8mmHg /∆PAS: +31,3mmHg e FC: 88,3 ± 4,2 bpm/∆FC= 

+11,0 bpm)] e um paciente com taquicardia sinusal [PAS= 142 mmHg/∆PAS= -4,00 

mmHg e FC= 127 bpm/∆FC= +27 bpm). Esses pacientes retornaram imediatamente ao 
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decúbito dorsal e, em seguida, a equipe médica realizou o ajuste das medicações e 

prescreveu repouso absoluto até a estabilização do quadro.  

  

Comportamento hemodinâmico e funcional ao TC 50m    

  

O TC 50m foi realizado em 147 pacientes, 41,2 ± 20,7 horas após internamento. A 

Tabela 3 apresenta o comportamento da PAS e FC, em três momentos do teste: no final 

do estresse gravitacional ortostático (Fase 1), no final da C50m (Fase 2) e na fase de 

recuperação (Fase 3).  A PAS apresentou queda significativa na ortostase inicial (∆= 2,40 

mmHg, p= 0,02), voltando a  aumentar significativamente no final da caminhada  

(∆= 4,72 mmHg , p< 0,001), diminuindo na fase de recuperação (∆= -4,36 mmHg , p< 

0,001), com reversão a valores significativamente menores que os do DD inicial (129,9  

± 19,4 vs 132,4 ± 16,9 mmHg, ∆=-2,5 mmHg,  p<0,05). O comportamento da FC, em 

oposição à queda da PAS, mostrou aumento significativo na ortostase (72,4 ± 11,7 vs  

79,9 ± 12,7 bpm, ∆= +7,0 bpm, p< 0,001), mantendo-se estável durante a C50m. Na fase 

de recuperação mostrou reversão a valores significativamente menores, 79,9 ±12,7 vs 74,9 

±11,5 bpm, -4,9 bpm, p< 0,001, embora ainda significativamente maiores que os do DD: 

74,9 ± 11,5 vs 72,4 ± 11,7bpm,  ∆=2,5 p< 0,001.  

  

Tabela 3: Comportamento da PAS e da FC no TC 50m em 147 pacientes com 

Síndrome Coronariana Aguda.   

  PAS  P   FC (bpm)*  P   

DD vs  Ortostase  ( 1ª Fase)           

Decúbito Dorsal  132,4 ± 16,9   

Ortostase  130,0 ± 18,4   

∆ DD - Ortostase  -2,40            

  

  

0,02   

72,4 ± 11,7     

79,6 ± 12,3     

+7,20  <0,001   

Ortostase vs Final  C50m ( 2ª Fase )     

Ortostase  129,5 ±17,10     79,6±12,4     

Final C50m  134,3 ±20,14   79,9±12,7   

∆ Ortostase – Final C50m  4,72           <0,001   0,25  0,60   
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Tabela 3: Comportamento da PAS e da FC no TC 50m em 147 pacientes com 

Síndrome Coronariana Aguda. (Continuação)  

DD vs Final 50m( 2ª Fase )           

Decúbito Dorsal  132,4 ± 16,9   

Final C50m  134,3 ± 20,1   

∆ DD – Final C50m  1,80            

  

0,09   

72,4 ± 11,7   

79,9 ± 12,7   

+7,50   

  

<0,001   

Final C50m  vs Recuperação (3ª Fase)      

Final C50m  134,3±20,14    79,9 ±12,7    

Recuperação  129,9 ± 19,4  74,9 ± 11,5  

∆ Final C50m – Recuperação  -4,36  0,05
  

-4,99          <0,001  

 
Decúbito Dorsal  132,4 ± 16,9    72,4 ± 11,7    

Recuperação  129,9±19,43       74,9 ±11,5  

∆ DD – Recuperação  -2,5  <0,001    +2,5  
<0,001 

 

 
         *média ± desvio Padrão; ∆= delta ; DD= decúbito dorsal; F C50m= final da caminhada 50m; PAS= pressão           
arterial sistólica; FC= frequência cardíaca; TC 50m= teste de caminhada de 50m.  
  

  

Associação entre dados demográficos e clínicos à resposta hemodinâmica ao TC 50m 

de pacientes com síndrome coronariana aguda  

  

Os 147 pacientes com SCA foram estratificados de acordo com a resposta funcional 

ao TC 50m, com 47 (31,97%) revelando uma resposta hemodinâmica classificada como 

extrema (RHE) e 100 (68,03%) uma resposta hemodinâmica classificada como normal 

(RHN). No particular, a comparação entre estes dois grupos mostrou que a chance de ser 

mulher foi identificada como significativamente maior no grupo RHE, pela análise de 

regressão logística multivariada, OR: 2,24 [IC: 1,09-4,57],  p=0,02, Tabela 4. Em relação 

ao comportamento hemodinâmico basal, os grupos revelaram valores semelhantes 

retratando o perfil estável desses pacientes em repouso.    

Tabela 4: Associação dos fatores de risco com à resposta hemodinâmica extrema e 

normal ao TC 50m em pacientes com síndrome coronariana aguda.   

  

                                         Resposta Hemodinâmica ao TC 50m  

Variáveis                                       RHE                     RHN                 

 Sexo           N (%)  N (%)     OR [IC 95%]               p  

Feminino  23 (48,9) 30 (30,0) 
  

2 ,24 [1,09 – 4,57] 0,02  

DD  vs   Recuperação  (3 ª Fase  )           
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Masculino    24 (51,1)  70 (70,0)  

            

Tabela 4: Associação dos fatores de risco com à resposta hemodinâmica extrema e 

normal ao TC 50m em pacientes com síndrome coronariana aguda. (Continuação)  
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* n= número de pacientes (%); SCA= Síndrome Coronariana Aguda; IAM=Infarto Agudo do Miocárdio; AI= Angina  
    Instável; RHE= resposta hemodinâmica extrema; RHN= resposta hemodinâmica normal; TC 

50m= teste de caminhada de 50m.  
  

  

  

Análise intragrupo do comportamento da FC de pacientes com SCA segundo o tipo 

de resposta funcional ao TC 50m   

Coincidindo com a queda da PAS em resposta ao estresse gravitacional inicial da 

ostostase, houve aumento significativo da FC em ambos os grupos: =+9,53bpm no RHE 

Idade             

≥ 62 anos                        23 (48,9)   53 (53,0)   0,85 [0,43-1,70]   0,64   

< 62 anos     24 (51,1)   47 (47,0)     

Período de Repouso             

24-48 horas     39 (82,9)   88 (88,0)   0,66 [0,25-1,75]   0,41   

>48 horas     08 (17,1)   12 (12,0)       

Classificação SCA             

IAM     24 (51,1)   62 (62,0)   0,64 [0,32-1,29]   0,21   

AI     23 (48,9)   38 (38,0)      

Tipo de Tratamento             

Clínico     35 (74,5)   70 (70,0)   1,25 [0,57-2,73]   0,57   

Angioplastia     12 (25,5)   30 (30,0)     

Medicação em Uso             

Betabloqueador   Sim   35 (74,5)   71 (71,0)   1,19 [0,54-2,61]   0,66   

 Não   12 (25,5)   29 (29,0)     

Vasodilatador   Sim   28 (59,6)   70 (70,0)   0,63 [0,31-1,30]   0,21   

 Não   19 (40,4)   30 (30,0)     

Anti-hipertensivo   Sim   38 (80,9)   82 (82,0)   0,93 [0,39-2,25]   0,87   

 Não   09 (19,1)   18 (18,0)     

IMC             

Sobrepeso/obesidade     33 (70,2)   60 (60,0)   1,57 [0,75-3,30]   0,23   

Eutrófico     14 (29,8)   40 (40,0)     

Estilo de Vida             

Tabagismo   Sim   05 (10,6)   15 (15,0)   0,68 [0,23-1,98]   0,47   

 Não   42 (89,4)   85 (85,0)     

Sedentarismo   Sim   35 (74,5)   70 (70,0)   1,25 [0,57-2,73]   0,58   

 Não   12 (25,5)   30 (30,0)     

Comorbidades             

Hipertensão   Sim   33 (70,2)   64 (64,0)   1,33 [0,63-2,80]   0,46   

 Não   14 (29,8)   36 (36,0)     

Dislipidemia   Sim   30 (36,1)   53 (63,9)   1,57 [0,77-3,19]   0,21   

 Não   17 (36,2)   47 (47,0)     

Diabetes Melitus   Sim   10 (21,3)   30 (30,0)   
0,63 [0,28-1,43]   0,27   

 Não   37 (78,7)   70 (70,0)     
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(82,53±13,97) e, no RHN =+6,12bpm (73,0±13,3bpm), p< 0,001, com estabilidade da 

FC durante a caminhada. Na fase de recuperação,  a FC caiu significativamente, = -

8,79bmin no RHE (75,6 ± 13,1bpm) e, no RHN  =-3,19bpm (74,57 ± 10,7bpm), p<0,001,  

porem ambos os grupos alcançando valores próximos ao DD, Tabela 5. Em relação à 

velocidade da caminhada intragrupo, a média do grupo RHE: 0,71 ± 0,48m/s. Enquanto 

no grupo RHN foi 0,76 ± 0,59 m/s, p=0,25,  

Tabela 5: Análise intragrupo do comportamento da FC de pacientes com SCA 

segundo a resposta funcional ao TC0m.     

  RHE    RHN    

                                                       FC ( bpm)*                             FC (bpm) *           P  

DD vs Ortostase ( 1ª Fase)   

Decúbito Dorsal  73,0 ± 13,3    72,1 ± 10,0    

Ortostase  82,5 ± 13,9     78,3 ± 11,3     

∆ DD – Ortostase  9,53   <0,001   6,12   <0,001   

Ortostase vs Final C50m ( 2ª Fase)       

Ortostase  82,5 ± 13,97     78,3 ± 11,3     

Final C50m  84,4 ± 15,0     77,8 ± 10,9     

∆ Ortostase – Final 50m  1,85   0,19   0,50   1,00   

DD vs Final C50m ( 2ª Fase)      

Decúbito Dorsal  73,0 ± 13,3     72,1 ± 10,0     

Final C50m  84,4 ± 15,0     77,8 ± 10,0     

∆ DD – Final C50m  11,38   <0,001   5,64   <0,001   

Final 50m vs Recuperação( 3ª Fase)      

Final C50m  84,4 ± 15,0     77,8 ± 10,0     

Recuperação  75,6 ± 13,1       74,57 ± 10,7     

Final C50m - Recuperação  8,79   <0,001   3,19   <0,001   

DD vs Recuperação ( 3ª Fase)      

Decúbito Dorsal  73,0 ± 13,3     72,1 ± 10,0     

Recuperação  75,0 ± 13,1     74,6 ± 10, 7     

∆ DD – Recuperação  2,59   0,12   2,43   <0,001   

  
       *média ± desvio padrão; ∆= Delta; DD= decúbito dorsal; FC50m= final caminhada 50m; FC= frequência         
cardíaca; RHE= Resposta  hemodinâmica extrema; RHN= Resposta hemodinâmica normal; SCA= Síndrome           
Coronariana Aguda.  
  

Análise comparativa da variabilidade hemodinâmica e funcional dos grupos RHE e 

RHN ao  TC50m  
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 A análise comparativa intergrupos revelou uma elevada variabilidade da PAS, o grupo 

de resposta hemodinâmica extrema apresentou a média ∆+12,1 ± 10,4 mmHg 

diferenciando do grupo de resposta hemodinâmica normal  ∆+ 8,4 ± 6,7mmHg, (p<0,001). 

Ocorreu o mesmo comportamento da FC nos grupos RHE e RHN, ∆+ 11,3 ±   6,8bpm vs 

∆ +7,1 ± 4,7 bpm (p<0,001). Quando comparadas à média do ∆ decúbito dorsal – Final 

da C50m, as duas variáveis hemodinâmicas revelaram significância estatística no grupo 

RHE manteve valores mais elevados da média PAS ∆+19,6 ± 12,3 mmHg vs RHN ∆+8,15 

± 5,63 mmHg (p<0,001). Associada ao aumento da FC nos respectivos grupos, a média 

foi de RHE ∆ FC: +11,4 ± 10,5bpm  vs  +5,6 ± 4,9bpm,  p<0,001.   Quando comparado à 

ortostase com o fim da caminhada, houve o aumento da variabilidade da PAS e FC, 

contudo, a variável que revelou significância estatística foi apenas a PAS no grupo RHE, 

a média ∆+ 12,4 ± 12,0 mmHg e, em contrapartida, no grupo  RHN ∆ +8,2 ± 6,9 mmHg, 

p<0,001.  

 Analisando o delta da Final C50m em relação à frequência cardíaca de recuperação foi 

verificada uma maior variabilidade da FC no grupo RHE,  ∆- 5,7 ± 5,2 bpm vs  RHN ∆ - 

4,5 ± 4,0 bpm, (p< 0,14). Em relação à análise da fase de recuperação com o decúbito 

dorsal (DD), quando comparada entre os grupos,  aqueles que apresentaram RHE ∆ PAS: 

- 14,2 ± 12,3 mmHg vs RHN ∆ -10,0 ± 9,1mmHg, (p< 0,02). O comportamento da FC 

revelou variabilidade RHE: ∆ - 9,1±7,8bpm vs RHN: ∆ - 4,9±3,6bpm, (p< 0,001), o 

mesmo comportamento ocorreu com a PAS no grupo RHE ∆ -14,2±12,3 mmHg vs RHN 

∆- 10,0±9,1mmHg, (p< 0,02), Tabela 6.  

  

Tabela 6: Análise comparativa da variabilidade hemodinâmica e funcional dos 

grupos RHE e RHN ao  TC50m  

   Variavéis   RHE  RHN     

                                                                     Δ ± Desvio Pad rão                          P   

Δ DD – Ortostase ( 1ª Fase)                    

FC  11,3 ± 6,8   7,1 ± 4,7   0,001   

PAS   12,1 ± 10,4   8,4 ± 6,7   0,001   

Δ DD – F C50m ( 2ª Fase)           

FC  11,3 ± 10,4   5,6 ± 4,9   0,001   

PAS  19,6 ± 12,3   8,1 ± 5,6   0,001   

 
Tabela 6: Análise comparativa da variabilidade hemodinâmica e funcional 

dos grupos RHE e RHN ao  TC50m (Continuação)  
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Δ Ortostase – F C50m ( 2ª Fase)                    

FC      4,5 ± 3,9   4,3 ± 3,8   0,76   

PAS   12,4 ± 12,0   8,2 ± 6,9   0,001   

 Escala de  Borg   0,29 ± 0,72   0,18 ± 0,69   0,37   

Δ F C50m – Recuperação ( 3ª Fase)     

FC  5,7 ± 5,2   4,5 ± 4,0         0,14   

PAS     12,7 ± 10,4       10,3 ± 8,6        0,18   

Δ DD – Recuperação ( 3ª Fase)     

FC  9,1 ± 7,8   4,9 ± 3,6        0,001   

PAS    14,2±12,3        10,0±9,1        0,02   
                  SCA= Síndrome Coronariana Aguda Δ= delta; Escala de Borg= Escala de Borg; PAS=                      
pressão arterial sistólica; FC= frequência cardíaca;   SpO2= saturação periférica de oxigênio ;                                       
TC 50m =teste de caminhada 50m.  
  

  

Análise comparativa da variabilidade da PAS dos subgrupos de pacientes com SCA 

com RHE da PAS ao TC 50m  

  

Nos 27/147(18,4%) pacientes com SCA e respostas extremas da PAS ao T C50m 

foram observados dois tipos de comportamento desta variável: em 17 /147(11,60%) houve 

queda de Δ 24,10mmHg em relação à PAS inicial do decúbito dorsal (DD) (147,0±17,9 

mmHg vs 122,1±13,0), em resposta ao estresse gravitacional ortostático , seguida de  uma 

queda menor de Δ 4,6  mmHg durante a caminhada, totalizando queda de Δ 28,7 mmHg 

ao longo do T C50m, em relação ao DD. Na fase de recuperação houve aumento de Δ 

18,7mmHg, no final do teste mostrando ainda um Δ PAS 13,20mmHg menor que a do 

DD (147±17,9mmHg vs133,8 ± 17,2).   

  

Nos 10/147(6,8%) restantes com resposta extrema observou-se comportamento 

oposto da PAS, a resposta extrema esteve relacionada à moderada elevação pressórica 

provocada pelo estresse gravitacional da ortostase, seguida pelo intenso pico hipertensivo 

durante a caminhada de 50m, representando, no total, um aumento de 20,1% em relação 

à PAS DD, com 57,3 % do mesmo revertido na fase de recuperação, Tabela 7  
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Tabela 7: Comparação da variabilidade hemodinâmica nos subgrupos de pacientes 

com SCA com RHE da PAS no TC 50m.   

  

  

RHE: PAS  ≥ +20                ≤ -20    

(N=17)       (N=10)  

                                                    Δ  ± Desvio Padrão                              p  

DD – Ortostase ( 1 ª Fase)                         

DD  147,0 ± 17,9  130,0±17,9    

Ortostase  122,1 ±13,0  138,0±16,7    

Δ DD- Ortostase   -24,1±12,2  +8,5±11,3  0,001  
Ortostase - F C50m( 2 ª Fase)                           

Ortostase   122,9±13,03   138,0±16,7     

F C50m   118,3 ±17,2   157,8 ±20,2     

Δ Ortostase- FC50m   -4,6±10,6   +19,8±15,9   0,001   

DD - F C50m ( 2 ª Fase)                            

DD   147,0±17,9   130,0±17,9     

F C50m    118,3 ±17,2   157,8 ±20,2      

Δ DD- F C50m   - 28,7±9,77   +27,8±8,4   0,001   

F C50m – Recuperação ( 3 ª Fase)                           

F C50m    118,3 ±17,2   157,8 ±20,2     

Recuperação  133,8±9,8   141,9±21,7     

Δ F C50m - Recuperação  +18,7±16,7   -16,4±12,9   0,69   

DD – Recuperação ( 3 ª Fase)                           

DD      147,0±17, 9   130,0 ±17,9     

Recuperação   133,8±9,8     141,9 ±21,7     

Δ DD - Recuperação   -13,2±18,4   +11,9±13,0   0,001   

      
              Δ= delta ; DD= decúbito dorsal;F C50m= final da caminhada 50m; PAS= pressão arterial              
sistólica; FC= frequência cardíaca;TC 50m= teste de caminhada 50m  
  

  

  

  

Comparação da variabilidade hemodinâmica FC nos subgrupos de pacientes com  

SCA com RHE da PAS ao TC 50m  

  

Em oposição à extrema variação pressórica, houve uma modesta variação 

compensatória da FC. A variação nos dois subgrupo da FC foi de leve a moderada 

acompanhando o sentido da variação pressórica, aumentando na ortostase 

(+8,30±11,52bpm) e diminuindo na recuperação (-8,40±10,12bpm), porém  não revelou 

significância estatística.   
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Tabela 8: Comparação da variabilidade hemodinâmica da FC nos subgrupos de 

pacientes com SCA com RHE da PAS ao TC 50m.   

  

  

RHE: FC  ≥ +20          ≤-20       

(N=17)  (N=10)   

                                           Δ ± Desvio Padrão                       P   

DD – Ortostase ( 1ª Fase)                         

DD  74,64±14,49   73,70±9,54     

Ortostase  81,11±13,17   82,00±19,49     

Δ DD- Ortostase  6,47±4,81   8,30±11,52   0,567   

Δ Ortostase - F C50m ( 2ª Fase)                         

Ortostase   81,11±13,17   82,00±19,49     

F C50m   80,82±15,89   81,80±19,85     

Δ Ortostase - F C50m   0,29±5,88   0,20±6,14   0,969   

Δ DD - F C50m ( 2ª Fase)                           

DD   74,64±14,49   73,70±9,54     

F C50m   80,82±15,89   81,80 ±19,85     

Δ DD- F C50m   6,17±5,70   8,10±11,89   0,574   

Δ F C50m – Recuperação ( 3ª  Fase)                          

F C50m  80,82±15,89   81,80 ±19,85     

Recuperação  75,94 ±12,73   73,40±12,73     

Δ DD- Recuperação               -4,88±5,30   -8,40±10,12   0,245   

DD – Recuperação ( 3ª Fase)                          

                   DD  74,64±14,49  73,70±9,54    
  Recuperação   75,94 ±12,73  73,40±12,73    
  

Δ F C50m- Recuperação   1,29±4,24  -0,30±4,57  0,368  

  
                   Δ= delta; DD= decúbito dorsal;F C50m= final da caminhada 50m; PAS= pressão  arterial                       
sistólica; FC= frequência cardíaca;TC 50m= teste de caminhada 50m  
  

  

Análise multivariada dos fatores de risco para resposta hemodinâmica extrema ao 

TC 50m em pacientes com SCA  

  

 As variáveis que não revelaram significância estatística na análise de regressão múltipla 

foi a classificação da SCA, tipo de tratamento, uso de vasodilatador e sobrepeso e 

obesidade. No final do modelo a variável sexo feminino manteve a independência 
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associada à resposta hemodinâmica extrema ao T C50m em pacientes com SCA estável 

em UCO representado (OR: 2,32 [IC95%: 1,13 - 4,78]; p=0,02).                      

  

  

  

Discussão  

  

O estudo proposto descreveu o método de estratificação de pacientes com SCA de 

acordo com a resposta funcional ao TC 50m em UCO, identificando o grupo com resposta 

hemodinâmica extrema da PAS e FC ao teste, com o objetivo de prevenir os eventos 

adversos comuns na RCV1, antes do planejamento dos exercícios. Trata-se de uma 

estratégia essencial, na condução segura das atividades propostas na reabilitação 

hospitalar, tornando-se mandatória quando se refere ao manuseio de pacientes críticos 

com possibilidade de revelar aumento do risco cardiovascular. Nessa fase, “Critical  

Care”, é importante verificar os eventos adversos, quando imposta a primeira carga ao 

sistema cardiovascular, principalmente na ocorrência frequente de disfunções 

autonômicas 17, assim como nas respostas agudas ao exercício submáximo na RCV1 18.   

  

A reabilitação cardiovascular é um tema contemporâneo percebendo-se um avanço 

nas estratégias terapêuticas aplicadas à SCA. Entretanto, a literatura científica aponta a 

carência de protocolos de reabilitação na fase hospitalar9, aos métodos de estratificação 

do risco cardiovascular dessa população, na UCO, antes do planejamento de exercícios 

aeróbios progressivos na RCV1. Os protocolos disponíveis na literatura compõem as 

atividades desse programa integrando as mudanças posturais associadas ao aumento 

gradativo de intensidade durante a caminhada 5-8. Além desse conceito, existe a relação 

da reabilitação com atividades funcionais diárias com metas pré-definidas a cumprir19 

incluindo a progressão dos exercícios, com vista à manutenção da capacidade funcional 

para as atividades cotidianas após a alta hospitalar 8.   

  

O método de estratificação, aqui proposto, foi aplicado em dois hospitais privados, 

é prático e de baixo custo, objetivando estratificar esses pacientes de acordo com a 

resposta hemodinâmica ao TC 50m, apresentando uma população homogênea no que se 
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refere aos aspectos sociodemográficos, antropométricos, clínicos e terapêuticos, cujo 

perfil revela semelhança com os registros nacionais atualizados de pacientes com SCA20, 

valendo salientar a elevada frequência de hipertensão, sedentarismo, sobrepeso e 

obesidade, e dislipidemia, apresentando um perfil de pacientes instáveis representado 

pelas características clínicas e fatores de risco para DAC associados. Esse modelo agrupou 

variáveis hemodinâmicas e funcionais de fácil averiguação já incorporadas na prática da 

fisioterapia 5-8. As variáveis hemodinâmicas selecionadas foram PAS, FC e as suas 

variabilidades que representam os principais parâmetros da atividade do coração como 

bomba e regulação hemodinâmica da circulação sanguínea 18 e controle autonômico 8. 

Esses indicadores podem fornecer subsídios para monitorar a resposta cardiovascular 

aguda aos exercícios submáximos 21 no impacto gravitacional, físico e na fase de 

recuperação, indicadores estes, considerados determinantes no potencial da reabilitação 

22.   

  

Esta pesquisa analisou a associação da resposta hemodinâmica extrema (RHE) de 

acordo ao sexo, fatores de risco para DAC e o manuseio terapêutico aplicado aos pacientes 

com SCA em UCO, sendo identificado o sexo feminino, como preditor, independente 

deste tipo de resposta ao T C50m. As possíveis justificativas para essa resposta estão 

ancoradas na hipótese de as mulheres, no período da menopausa, apresentarem mais 

probabilidades para disfunções autonômicas em resposta às influencias hormonais, 

propondo inclusive, alguns autores que a redução de estrogênio, pode ser responsável por 

esta disfunção 23-24, o que encontra apoio na idade média das mulheres do presente estudo. 

Nesta fase etária, além das influencias hormonais, existe maior tendência para alterações 

vasculares degenerativas, com redução da elasticidade arterial, o que potencializa a 

hipertensão mesmo com o uso de medicação 25-26.  

  

Outro mecanismo seria a redução da sensibilidade barorreceptora, mais frequente 

em mulheres no período da menopausa27, potencializadas pelo sedentarismo28. O que 

encontra apoio na elevada frequência do binômio sedentarismo e hipertensão, presente em 

78% das mulheres deste estudo. As questões atuais vêm instigando os pesquisadores no 

que se refere à alta prevalência de depressão, principalmente em mulheres com síndromes 

isquêmicas miocárdicas instáveis29, impactando na qualidade de vida dessas mulheres e 

no seu desempenho funcional. Assim sendo, o perfil clínico, sociodemográfico e o estilo 

de vida desta população são características potenciais para a resposta hemodinâmica 



134  

  

 

extrema ao T C50m. Embora a análise de regressão logística multivariada não tenha 

identificado outras variáveis de risco como preditoras independentes de RHE, isto não 

significa que não devam ser valorizadas no julgamento clínico para a estratificação do 

risco ao T C50m, desde quando características como intensidade e individualidade na 

resposta ao fator de risco e à medicação não podem ser valorizadas pelo teste estatístico.   

O presente estudo mostrou, contudo, uma resposta extrema caracterizando dois 

tipos de disautonomia, ambas aparentemente caracterizadas por intensa alteração do tônus 

vasomotor periférico em completa desarmonia com a resposta reflexa, compensadora, da 

frequência cardíaca. Em 17/27 (63,0%), a insuficiente resposta vasoconstrictora periférica 

ao estresse gravitacional 15;30 não devidamente compensada pelo aumento reflexo da 

frequência cardíaca, permitiu a acentuada queda da PAS, parcialmente compensada pelo 

exercício da caminhada. Outros indícios dessa desarmonia foi que a reversão de 78% da 

hipotensão ortostática ocorrida na recuperação esteve associada a uma pequena queda da 

FC. Nos outros 10 pacientes, a elevação do tônus vasomotor se manifestou pela leve a 

moderada elevação da PAS31 associada à idêntica elevação da FC em resposta ao estresse 

gravitacional, seguida do pico hipertensivo na caminhada sem alteração da FC. A reversão 

na recuperação de 83% do pico hipertensivo ocorreu em associação com queda da FC, 

com valor semelhante ao observado na ortostase.   

  

Embora o número de pacientes em cada subgrupo de resposta extrema seja 

pequeno para caracterizar possíveis causas dessa disautonomia, a sua identificação pode 

alertar para os seguintes fatos: Pacientes com queda pressórica extrema à ortostase, 

mesmo assintomáticos, devem ser manipulados com medidas antigravitacionais 5;8 e 

redutoras do bloqueio do sistema nervoso autônomo, precedendo o teste; no segundo tipo 

de resposta, o paciente deve ser avaliado quanto ao risco de pico hipertensivo31 durante a 

caminhada e a sua possível prevenção. O presente estudo esclarece que, apesar de as 

outras variáveis analisadas não revelarem significância, esse resultado não exclui a 

probabilidade dos pacientes com diagnóstico de infarto do miocárdio, em tratamento 

clínico, sob a influência dos fatores de risco para DAC e o uso de vasodilatador, 

apresentarem as alterações autonômicas.  

  

Na amostra estudada, o repouso terapêutico foi de curta duração, apesar de 

realizado à mobilização precoce no leito (mobilização ativa), após a estabilização do 

quadro clínico. Convertino, em 2003, alerta sobre a frequência de intolerância ortostática 
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e taquicardia reflexa, considerando eventos adversos comuns nessa população ao 

assumirem a posição de ortostase17. Os pacientes analisados que revelaram eventos 

adversos ao estresse gravitacional permaneceram em repouso no período de 48–72 horas, 

não permitindo a deambulação segundo o protocolo préestabelecido do TC 50m5. A 

ocorrência dos eventos não foi mais frequente naqueles pacientes que foram mobilizados 

no período de 24 horas após o evento coronariano, em confronto com os dados de outros 

autores que justificaram a maior frequência de ocorrência dos eventos na mobilização 

precoce, nesse período, e ausência de manobras fisioterapêuticas no leito 8.     

  

Os pacientes que apresentaram eventos adversos representados pela instabilidade 

hemodinâmica e angina, alcançaram valores superiores ao limite de segurança para a 

mobilização precoce 16;32, mesmo sendo antes submetidos à mobilização ativa no leito 5; 

8.  Três pacientes, ao estresse gravitacional imediato, revelaram a hipotensão ortostática, 

sugerindo a ocorrência do fenômeno “venous pooling”, a redução do retorno venoso e 

diminuição do débito cardíaco. Vale ressaltar que todas essas disfunções atuam como 

estímulo do sistema cardiovascular gerando vários ajustes compensatórios 33;34 que são 

representados, principalmente, pela taquicardia reflexa sinusal 17 adicionando uma carga 

extra ao sistema cardiovascular na tentativa de aumentar o retorno venoso e neutralizar o 

efeito gravitacional 15. Provavelmente a ocorrência desses eventos foi consequências do 

quadro de disautonomia pós-infarto e ausência da taquicardia reflexa, potencializado pelo 

o uso de vasodilatador e betabloqueador 35.    

  

    Existem outras alterações relacionadas ao quadro não adaptativo à ortostase 

nessa população, os quais podem contribuir significativamente para o surgimento de 

hipertensão arterial concebido provavelmente pela redução da complacência arterial 36 e 

miocárdica 37, na ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona38, na conservação 

renal de sódio39, defeito na autorregulação cerebral40 e comprometimento à sensibilidade 

do barorreflexo 41, fenômenos estes que podem interferir na inadequação da resposta 

circulatória ao estresse gravitacional. Além dessas disfunções, podem surgir nesta fase 

crítica, angina induzida por esforço, sendo recomendado, nesses casos, interromper a 

mobilização precoce, reavaliar as enzimas cardíacas, o eletrocardiograma e estratégias 

para avaliar o reinfarto 36;42-43. Contudo, o paciente neste estudo, que referiu precordialgia 

ao estresse gravitacional, não apresentou características típicas de reinfarto. Esses dados 

fortalecem a necessidade de estratificar essa população de acordo com a resposta 
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funcional TC 50m, desde a primeira fase intitulada estresse gravitacional ortóstatico, 

contribuindo para a prevenção de eventos adversos nessa fase da reabilitação hospitalar.     

O comportamento hemodinâmico dos 147 pacientes avaliados conjuntamente, nas 

fases do TC 50m revelaram boa resposta cronotrópica do sistema cardiovascular 

atendendo aos estímulos gravitacional e físico. Ao assumir a posição ortostática ocorreu 

resposta hemodinâmica traduzida por decréscimo da pressão arterial sistólica e um 

aumento compensatório da frequência cardíaca, sucedeu um balizamento das variáveis 

cardiocirculatórias, revelando uma boa reserva cardiovascular e um bom funcionamento 

do coração venoso periférico 15.  Em contrapartida após o esforço físico (C50m), conforme 

pode ser constatada no presente estudo, a PAS não revelou aumento significativo, quando 

comparado com os níveis em decúbito dorsal. Esses comportamentos contrapõem ao 

descrito na literatura pesquisada, porém os dados publicados referem-se ao desempenho 

no treinamento físico 18; 28; 44.     

  

A frequência cardíaca revelou um aumento significativo diante da carga física, 

desempenho esse que refletiu o trabalho cardiovascular necessário para atender as 

demandas metabólicas ao esforço físico 18;45. O nosso resultado argumenta que, apesar do 

aumento da demanda metabólica ao estresse gravitacional e C50m, esse teste está de 

acordo com a recomendação da RCV1 na prescrição das atividades com baixa intensidade, 

limitado um gasto 2 MET, equivalente metabólico46. Os pacientes analisados durante o 

TC 50m revelaram uma boa reserva cardiovascular ao esforço confirmado pelo 

decréscimo da FC de recuperação após cinco minutos de repouso, tornando os valores 

próximos aos basais. A literatura evidencia que a FC de recuperação é um preditor de 

risco independentemente de mortalidade em pacientes com SCA e, além disso, é um 

indicador de modulação simpática após o exercício 8.    

  

As variáveis funcionais testadas no presente estudo refletiram a baixa intensidade 

da caminhada representada pela sensação subjetiva dos pacientes, após caminhada, 

referindo “ausência de esforço” ou “muito, muito leve”. Esses dados foram confirmados 

por outros autores que aplicaram o TC 50m e o TC 6min como método de avaliação 

funcional nessa população. Eles ratificam também a relação entre a baixa demanda 

metabólica imposta pelos testes funcionais e a capacidade funcional dos pacientes sem o 

estímulo de aumento da cadência durante a caminhada 5-7. A velocidade da marcha é uma 

medida confiável e se correlaciona também com a capacidade funcional do indivíduo e é 
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aplicada como um “sinal vital” que auxilia na determinação dos resultados funcionais e a 

necessidade de reabilitação 11. No presente estudo, esse indicador foi inferior ao indivíduo 

normal (1,2-1,4m/s) 11, sendo, possivelmente, esse achado, justificado pelo temor dessa 

população diante do primeiro estresse físico. Além disso, acredita-se que a segurança do 

paciente após SCA tem uma relação direta com o desempenho da marcha. Esses dados 

confirmam a relevância de a primeira caminhada desses pacientes acontecer no período 

de internamento em UCO pela característica do ambiente seguro, com monitorização 

contínua e prontidão da equipe multidisciplinar.    

  

Os pacientes do presente estudo foram agrupados de acordo a resposta funcional 

ao TC 50m, como em grupo com resposta hemodinâmica extrema (RHE) e resposta 

hemodinâmica normal (RHN). Conjuntamente eles despontaram uma resposta 

cronotrópica positiva diante da carga gravitacional e física. Apresentaram comportamento 

hemodinâmico estável em repouso (DD) independentemente das características clínicas, 

antropométricas, estilo de vida e fatores de risco para DAC, contudo, ao impor carga 

gravitacional, surgem as respostas agudas ao exercício 16;18, caracterizando a prioridade 

da  individualização e periodização da prescrição de exercícios na RCV1 9 de acordo com 

a resposta funcional para atender a demanda metabólica imposta ao sistema 

cardiovascular e prevenir eventos adversos na RCV1.   

  

A resposta intergrupos dissociou entre si apontando a FC como um indicador para 

ser avaliado durante o TC 50m e nas atividades funcionais prescritas na RCV1. 

Considerando que um método de avaliação funcional não deve ser norteado por um único 

indicador e, como existe um balanceamento sincrônico entre os dois parâmetros 

cardiovasculares (PAS e FC) durante as atividades funcionais, faz-se necessário incluir o 

controle da PAS, sobretudo porque a variabilidade desse indicador ao nível limiar de risco 

cardiovascular é compensada pela liberação da carga simpática produzindo uma 

taquicardia sinusal. Outro dado relevante foi a ausência do efeito hipotensor encontrado 

após exercício nos pacientes com RHE.   

  

O método de estratificação TC 50m apresenta como delineamento para o cenário 

prático da fisioterapia a análise beira leito da variabilidade do delta PAS e FC ao 

incrementar carga em pacientes com SCA durante o teste. Os dados revelados neste estudo 
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confirmam a significância estatística da variabilidade desses indicadores PAS e FC 

intergrupos pós-estresse gravitacional e físico com boa resposta funcional na fase de 

recuperação, especialmente na resposta da variabilidade da FC nessa fase. Pesquisas 

clínicas fundamentam essa aplicabilidade numa visão funcional e clínica, balizando a 

variabilidade como um indicador de mensuração quantitativa do balanço autonômico sob 

condições fisiológicas, patológicas, durante o sono, na alternância das posições 27, durante 

os exercícios respiratórios e mobilidade ativa no leito estimulando os barorreceptores 5;8. 

Os pacientes com RHE revelaram uma velocidade da marcha inferior aos pacientes com 

RHN, mas sem significância estatística. Acreditamos que, diante da mobilização precoce 

no evento coronariano recente, os pacientes, independentemente da resposta funcional, 

têm receio de aplicar, na primeira caminhada, uma velocidade habitual da marcha.   

  

Diante do exposto, alguns pontos são favoráveis à aplicação desse método de 

estratificação de pacientes com SCA estáveis em UCO, de acordo ao TC 50m. A primeira 

questão baseia-se em ser ele o primeiro instrumento aplicado para identificar a resposta 

hemodinâmica da população, diante da primeira carga gravitacional e do esforço físico 

em UCO, permitindo assim, classificá-la em resposta hemodinâmica extrema e normal ao 

T C50m. Sendo uma população de risco, é imprescindível identificar a resposta 

hemodinâmica extrema, permitindo individualizar a resposta funcional e elaborar um 

protocolo específico para essa população na RCV1. O segundo ponto é a praticidade, o 

baixo custo e a segurança desse teste (TC 50m), permitindo ser aplicado nessa população, 

independentemente da característica hospitalar, privado ou público. Além disso, foram 

eleitas variáveis hemodinâmicas de domínio da fisioterapia na prática hospitalar. O 

terceiro ponto é a probabilidade de predizer risco, neste estudo, em que as mulheres 

apresentaram maior risco para o comportamento hemodinâmico extremo, apontando os 

preditores e o desfecho do TC 50m. Além disso, os pacientes estratificados no grupo com 

RHE ao teste indicaram, como benefício direto, a prevenção de eventos adversos na RCV1 

e a prescrição de exercício de acordo com a sua capacidade funcional.   

  

CONCLUSÕES  

  

O TC 50m aplicado em pacientes com síndrome coronariana aguda em unidade 

coronariana, identificou pacientes com resposta hemodinâmica extrema e normal, quando 

comparados os seus valores (PAS e FC) em decúbito dorsal com aqueles observados ao 
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final da caminhada, sugerindo ser um método capaz para estratificação funcional nos 

pacientes estudados.     

Esse método de estratificação funcional ao TC 50m, baseado na variabilidade dos 

valores da PAS e da FC, apresentou diferença estatisticamente significante em relação às 

respostas ao estresse gravitacional, ortostático e físico e no seu grau de reversibilidade na 

recuperação, demonstrando confiabilidade e segurança para o planejamento 

individualizado dos exercícios progressivos na RCV1. Além disso, sugere-se associação 

da resposta hemodinâmica extrema com a possibilidade de predição para o sexo feminino.  
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