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Resumo 

Introdução: O programa de reabilitação cardiovascular (PRCV) tem objetivos terapêuticos e 
preventivos, auxiliando pacientes cardiopatas a uma melhor qualidade de vida prevenindo 
futuras complicações. A Doença Arterial Coronariana (DAC) ocorre quando há 
comprometimento do fluxo sanguíneo através de entupimentos nas aterias causadas por 
aterosclerose. Objetivo: Avaliar os protocolos de reabilitação cardíaca e seus benefícios na 
doença arterial coronariana, que tem como objetivo melhorar o estado fisiológico, mas 
também do estado psicológico do paciente cardíaco. Metodologia: Foi realizada uma 
revisão discursiva de ensaios clínicos, randomizados ou não, publicados entre os anos de 
2006 a 2018. Resultados/Considerações finais: O PRCV visa garantir ao paciente um 
melhor condicionamento físico, controle dos fatores de risco e sintomas da doença, 
proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida e realização de suas atividades 
rotineiras. 

Descritores: Guias de prática clínica como assunto; Reabilitação cardíaca; Doença da 
artéria coronariana; Cardiopatias; Modalidades de fisioterapia.  

 Abstract  

Introduction: The cardiovascular rehabilitation program (CVRP) has therapeutic and 
preventive objectives, helping patients with heart disease to a better quality of life preventing 
future complications. Coronary Artery Disease (CAD) occurs when there is impaired blood 
flow through clogged atherosclerosis. Objective: To evaluate the cardiac rehabilitation 
protocols and their benefits in coronary artery disease, which aims to improve the 
physiological state, but also the psychological state of the cardiac patient. Methodology: A 
discursive review of clinical trials, randomized or not, published between 2000 and 2018 was 
carried out. Results / Final Remarks: The CVRP aims to guarantee the patient better 
physical conditioning, control of risk factors and symptoms of the disease, providing the 
patient with a better quality of life and performing routine activities. 

Key words: Clinical practice guidelines as subject; Cardiac rehabilitation; Coronary artery 
disease; Cardiac disorders; Physiotherapy modalities. 
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Introdução 

As doenças cardiovasculares estão à frente dos índices de morbidade e 

mortalidade no Brasil e no mundo, estando a doença arterial coronariana (DAC) 

como a origem de um alto número de óbitos e de despesas financeiras com 

assistência à saúde1. A DAC consiste na ineficiência da irrigação sanguínea no 

coração através das artérias coronárias, estando pautada diretamente ao nível de 

obstrução do fluxo sanguíneo causado pelas placas ateroscleróticas, que são 

formadas por depósitos de gordura, principalmente de colesterol, na camada íntima 

da artéria e que tem sua formação iniciada por injúrias no endotélio decorrentes dos 

fatores de risco aos quais o indivíduo está exposto, gerando o estreitamento das 

artérias coronárias, que por causa da diminuição do fluxo sanguíneo coronariano 

reduz o aporte correto de oxigênio ao coração, sendo considerada uma doença 

inflamatória e complexa1–3. 

A evolução da placa aterosclerótica pode causar angina estável, instável ou 

infarto agudo do miocárdio (IAM). A angina estável acontece quando há um aumento 

da demanda miocárdica de oxigênio, dificultando a capacidade das artérias 

coronárias de suprirem a quantidade adequada de sangue oxigenado, gerando 

isquemia miocárdica sem infarto, causando dores e desconforto para o paciente, 

geralmente é desencadeada pela prática de algum esforço, atividade física ou por 

estresse4. 

Já a angina instável caracteriza-se por uma dor aguda, não causada por 

esforço físico, ocorre geralmente em repouso, normalmente é desencadeada por 

desestabilização da placa aterosclerótica. O paciente geralmente apresenta um 

prognóstico variável quanto a ocorrências desfavoráveis como IAM, óbito, 

recorrência de angina e necessidade de revascularização miocárdica5. E o IAM é 

causado por uma vasoconstrição diante da ruptura da placa aterosclerótica, 

acarretando formação de um trombo oclusivo seguido de uma isquemia miocárdica, 

reduzindo o suprimento de oxigênio6. 

A Diretriz Sul-Americana de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular 

preconiza que os pacientes que possuem DAC são elegíveis para o programa de 

reabilitação em um contexto de prevenção secundária, desde que sejam observados 

os casos particulares que possam contraindicar sua realização, tais como pacientes 



com IAM  que tenham ocorrido em menos de 72h; angina instável com período de 

estabilização inferior a 72h; valvopatias graves sintomáticas com indicativo de 

cirurgia; hipertensão arterial não controlada; insuficiência cardíaca descompensada; 

arritmias ventriculares complexas; tromboembolismo pulmonar e tromboflebite em 

fases agudas; diabetes descontrolada e todo quadro infeccioso sistêmico agudo7. 

Nas ultimas décadas os programas de reabilitação cardiovascular (PRCV) se 

tornaram uma importante forma de controle das doenças cardiovasculares, 

objetivando reabilitar o paciente de forma integral, a fim de que o mesmo possa 

retomar a sua vida normalmente, modificando fatores de risco, reduzindo taxa de 

morbidade e mortalidade8,9. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vê a reabilitação cardiovascular 

como soma de atividades imprescindíveis para garantir que pacientes cardiopatas 

tenham condições física, mental e social excelentes, permitindo-lhes ocupar pelos 

seus próprios méritos um ambiente tão natural quanto seja possível10. A partir dos 

estudos analisados, os programas de reabilitação devem conter tanto exercícios 

aeróbios, quanto resistidos uma vez que esses dois vêm apresentando efeitos 

positivos na melhoraria da qualidade de vida dos cardiopatas9. 

Com isso o tema proposto para esse artigo de revisão tem como objetivo 

demonstrar a importância do PRCV e seus benefícios para uma melhor qualidade de 

vida para pacientes cardiopatas que se predispõem a participar dos programas de 

reabilitação. 

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre reabilitação 

cardiovascular em doenças coronarianas. Esta revisão foi conduzida por meio de 

informações obtidas na base de dados: Biblioteca Virtual em Saúde – BVS; Scielo, 

Pubmed e Google Acadêmico. Os artigos selecionados foram escritos em inglês e 

português. Descritores: Guias de prática clínica como assunto; Reabilitação 

cardíaca; Doença da artéria coronariana; Cardiopatias; Modalidades de fisioterapia. 

Objetivou-se chegar a um artigo de revisão de literatura, que incluísse revisões 

sistemáticas e ensaios clínicos, randomizados ou não, publicados no período de 

2006 a 2018, que pudessem refletir a melhor evidência disponível na literatura. Para 



tanto, buscou se padronizar, tanto a maneira como a revisão bibliográfica foi 

realizada, como a forma de apresentar seus resultados. Frente à necessidade de 

discussão sobre o tema foram inclusos 10 artigos dos 19 encontrados na literatura 

devido a sua especificidade do assunto, visto que os artigos não utilizados 

apresentavam critérios de exclusão, ocorrência do PRCV em pacientes que 

apresentavam outros tipos de cardiopatias sem ser a doença arterial coronariana; 

revisões de literatura simples, artigos publicados fora do período de análise. 

Resultados 

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento estão relacionados 

na tabela a seguir. 

Resultado da busca de artigos relacionados à reabilitação cardíaca em doença arterial coronariana. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Hiss et al, 201211  Avaliar respostas 

hemodinâmicas de 

pacientes pós IAM, 

submetidos a fase I ou 

primeiro protocolo de 

fisioterapia na 

reabilitação cardíaca. 

Estudo com 51 pacientes, idade 

média de 55 anos, que tiveram o 

primeiro IAM, após 24 horas. 

Submetidos ao protocolo de 

FTCV fase I.  

Os dados desse estudo comprovam que 

pode ser aplicado o protocolo de 

fisioterapia em reabilitação cardíaca fase I 

após 24 horas de um IAM, trazendo 

benefícios e melhora hemodinâmica sem 

ocasionar intercorrências clínicas. 

Muela, Bassan E 

Serral, 201112 

Avaliar os benefícios 

clínicos e funcionais de 

pacientes submetidos ao 

PRCV. 

Em amostra de 88 pacientes (60 

homens e 28 mulheres), idade 

entre 37 e 81 anos,  DAC 

estável. Testes ergométricos 

realizados em esteira rolante 

com protocolos de Bruce, 

Sheffield ou em Rampa. As 

variáveis analisadas: duração do 

exercício, VO2 pico, MET, FAI, 

DP pico,  redução FC, presença 

de isquemia,  classe funcional 

segundo a NYHA e a aptidão 

cardiorrespiratória (APCR). 

Na avaliação pós-PRCV,houve maior  

tolerância ao exercício, mostrando sua 

importância com a melhora dos 

parâmetros fisiológicos, hemodinâmicos, 

funcionais, melhora no desempenho 

cardiovascular e metabólico. Além de 

proporcionar aumento no tempo de 

aparecimento de isquemia ao exercício 

naqueles,  aumentando a tolerância a 

exercícios. 

 

Gonçalves et al, 

200613  

Através do questionário 

MOS SF-36, avaliar 

qualidade de vida em 

pacientes que foram 

submetidos a CRM e 

que participaram de 

PRCV fase I. 

 

24 pacientes, com 23 a 77 anos, 

portadores de angina estável. 

Submetidos a 3 ocasiões ao 

questionário: Pré-operatório 

entre 6 e 24h antes da cirurgia; 

Segundo questionário realizado 

no 5º dia pós operatório período 

em que o paciente está sendo 

submetido a reabilitação 

cardíaca fase I; O  3º foi 

realizado na residência do 

paciente 60 dias após a cirurgia.  

Durante a avaliação, foi identificado  que 

antes da cirurgia a maior parte dos 

pacientes se apresentavam abatidos e 

inseguros. Após a cirurgia e PRCV, 

ocorreu uma melhor expectativa de vida 

com  segurança para a retomada das 

AVD’s. Após dois meses, os mesmos 

mostraram benefícios trazidos através da 

reabilitação cardíaca. Concluindo que 

estudos qualitativos são importantes para 

orientação sobre a importância da 

reabilitação cardíaca.  

Nery, Barbisan e 

Mahmud, 200714 

Avaliar a modificação e a 

influência da frequência 

da prática da atividade 

física no pré e pós-

operatório dos pacientes 

submetidos à CRM. 

Estudo de série de casos de 55 

pacientes submetidos a CRM 

divididos em sedentários e 

ativos quanto à prática de 

atividade física. 

A atividade física na fase pré operatória a 

CRM influencia favoravelmente na 

mudança de hábito dos pacientes após o 

procedimento de CRM, trazendo a 

diminuição do tempo  de  internação e 

complicações no período de um ano.  



 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Berry e Cunha, 

201015 

Avaliar os efeitos 

metabólicos, 

hemodinâmicos e 

bioquímicos através do 

PRCV após IAM tratado 

na fase aguda com 

CRM. 

Estudo prospectivo, 

observacional 37 pacientes, 

entre 20 e 80 anos que foram 

submetidos a CRM após IAM. 

Com estabilidade clínica e 

hemodinâmica, uso regular de 

fármacos e sessões de PRCV. A 

prescrição do exercício 

individual, 3x/semana, 90min por 

sessão,  intensidade de esforço 

determinada pelo limiar 

ventilatório. 

Os resultados do PRCV em pacientes pós 

IAM, submetidos na fase aguda da CRV, 

mostram a melhora da capacidade 

funcional, da eficiência do sistema 

cardiorrespiratório e do perfil bioquímico 

destes pacientes. 

Brancher e 

Albuquerque, 

201516 

Analisar os efeitos de 

PRCV com duração de 

24 semanas e os riscos 

em pacientes 

submetidos a CRM em 

fase II de reabilitação 

cardíaca. 

Estudo com 49, entre 49 e 70 

anos, pós CRM do miocárdio e 

em fase II de reabilitação 

cardíaca, tendo como avaliação  

altura, IMC, LDL, triglicerídeos, 

pressão arterial diastólica, 

escore de Framingham e risco 

de DAC em 10 anos. 

Pacientes submetidos a PRCV com 

conjunto de  exercício físico, orientação 

nutricional, apoio psicológico, orientação 

farmacológica obtiveram benefícios 

quanto a melhora do IMC, CT, LDL, HDL, 

triglicerídeos e escore de Framigham, boa 

resposta inflamatória. 

Carvalho et al, 

200717 

Avaliar a ocorrência de 

desfechos de 

mortalidade por IAM, 

submetidos a 

reabilitação cardíaca. 

381 pacientes foram submetidos 

ao protocolo PRCV nas fases II 

e III; foram categorizados pela 

presença ou ausência de 

tratamento intervencionista; de 

isquemia no teste ergométrico, e 

número de obstruções 

coronarianas críticas. A análise 

estatística foi feita pelos 

métodos de Kaplan-Meier e 

regressão logística. 

Nesse grupo de coronariopatas, 

considerando como desfecho a morte de 

causa cardiovascular e o IAM, não 

ocorreu evolução desfavorável nos 

subgrupos formados por pacientes 

mantidos em tratamento clínico, com 

evidência de isquemia miocárdica e com 

doença coronariana multiarterial, 

submetidos a tratamento em programa de 

reabilitação cardiovascular 

supervisionada. 

Aikawa et al, 

201418 

Observar a adesão de 

pacientes submetidos à 

CRM isoladamente na 

fase tardia a um PRCV e 

analisar a qualidade de 

vida e capacidade 

funcional antes e após o 

treinamento  físico de 

três meses do programa. 

11 participantes do durante três 

meses, uma hora em 

3x/semana, 1h, treinamento de 

exercícios aeróbicos e 

exercícios de resistência para 

MMSS e MMII. Avaliados 

exames bioquímicos de sangue, 

teste de força muscular, TC6 e 

questionário SF-36 antes e após 

o treinamento. 

Houve baixa adesão ao programa, no 

entanto, os pacientes que participaram 

desse estudo tiveram melhoras na 

capacidade funcional, aspectos físicos, 

diminuição de dor, melhora no estado de 

saúde e aspectos emocionais. 

Gomes et al, 

201619 

Acompanhar parâmetros 

cardiovasculares e 

funcionais de 

cardiopatas submetidos 

à PRCV fase IV, durante 

3 anos. 

11 participantes, com dados 

coletados ao final do primeiro e 

do terceiro ano de reabilitação. 

Análise dos dados através do 

teste de Shapiro-Wilk.  

A continuidade do programa através da 

atividade física melhora a capacidade 

funcional dos pacientes. 

Acompanhamento supervisionado a longo 

prazo é eficaz no controle de fatores de 

risco,com melhora controle pressórico. 

IAM= Infarto agudo do miocárdio; PRCV= Programa de Reabilitação cardiovascular; CRM= Cirurgia de 

revascularização do miocárdio; AVD= Atividade de vida diária; FC= Frequência cardíaca; FTCV= Fisioterapia na 

reabilitação cardiovascular; DAC=doença arterial coronariana; VO²pico= Consumo de oxigênio do pico de exercício; 

MET=equivalente metabólico; FAI= Deficit aeróbico funcional; DPpico=  duplo-produto no pico do exercício; AVD’s= 

atividades de vida diária; IAM= Infarto agudo do miocárdio; TC6M= teste de caminhada de 6 minutos; ECG= 

eletrocardiograma; MMSS=Membros superiores; MMII= Membros inferiores 

 



Discussão 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia7, a promoção de 

estratégias de reabilitação cardiovascular é necessária para a diminuição da 

mortalidade e morbidade, visto que é capaz de melhorar a capacidade física, 

reabilitando o paciente de forma integral e promovendo uma melhor qualidade de 

vida. O PRCV é classificado de acordo com o risco para o paciente: baixo, 

intermediário e alto risco, executado em quatro fases distintas. 

 A fase I é a intra-hospitalar, quando o evento cardiovascular estiver 

estabilizado. Nesta ocasião os pacientes estão mais receptivos, vulneráveis e 

contemplativos para mudança do estilo de vida. Os exercícios são realizados 

precocemente com baixa intensidade sempre supervisionado e controlados os 

fatores de risco4. A fim de verificar as respostas autonômicas e hemodinâmicas de 

pacientes pós IAM, estabilizados,  que foram submetidos à PRCV nesta fase, bem 

como a segurança em sua execução, Hiss et al11 constataram que a mesma pode 

ser aplicada após 24 horas do IAM, proporcionando benefícios gerais sem ocasionar 

intercorrências clínicas nestes pacientes.  

Em contrapartida, Gonçalves et al13 verificaram a aplicação de PRCV fase I 

em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) através 

do questionário Medical Outcome Study 36-item Short Form (MOS SF-36) que é o 

instrumento de medidas genéricas de qualidade de vida mais utilizado, pois possui 

validade, aceitabilidade e confiabilidade comprovadas, constatando que houve a 

melhora na autoconfiança destes pacientes que passaram a ter melhor perspectiva 

de vida e segurança para a retomada das AVD’s através da execução do PRCV. Já, 

Berry e Cunha15 avaliaram os efeitos metabólicos, hemodinâmicos e bioquímicos 

obtidos através do PRCV em pacientes submetidos à CRM na fase aguda após IAM, 

verificando que os mesmos também apresentaram melhora da capacidade funcional, 

da eficiência do sistema cardiorrespiratório e do perfil bioquímico diante de sua 

participação correta no PRCV. 

Na fase II o paciente necessita de vigilância e atendimento de forma 

individualizada, estando em período de convalescência e sem nenhum contato 



prévio com ato de intensidade. A prescrição do exercício será de acordo com o tipo 

de intensidade, duração e frequência, tendo esta fase a média de três meses4. 

Brancher e Albuquerque16 analisaram a efetividade do PRCV em fase II com 

pacientes anteriormente submetidos à CRM a fim de verificar o risco cardiovascular 

(método que avalia o risco de doenças cardiovasculares conforme a presença ou 

não de certos fatores de riscos) nos mesmos, constatando que o programa de 24 

semanas se mostrou eficiente na melhora das medidas antropométricas, perfil 

lipídico, marcador inflamatório, abandono do tabagismo e diminuição do risco 

cardiovascular nestes pacientes. Já Carvalho et al17 avaliaram a ocorrência de morte 

e IAM em portadores de obstruções coronarianas hemodinamicamente significativas, 

não submetidos a tratamento intervencionista, participantes de PRCV. Verificaram 

que a probabilidade de sobrevida não prolongou quando foram confrontados os 

dados sobre pacientes submetidos a tratamento clínico com os submetidos a 

tratamento intervencionista prévio, não ocorrendo evolução desfavorável nos 

subgrupos formados por pacientes mantidos em tratamento clínico, com evidência 

de isquemia miocárdica e com doença coronariana multiarterial. 

Nas fases III e IV é a manutenção precoce ou tardia, com duração indefinida e 

não supervisionada, tendo sua prescrição de acordo com a vida cotidiana do 

paciente com atualização desses exercícios periodicamente4. 

Nery, Barbisan e Mahmud14 avaliaram a influência e a modificação que a 

prática da atividade física pode promover no paciente após a cirurgia de CRM, como 

também, a sua prática anterior à mesma pode influenciar beneficamente a 

recuperação do mesmo, visto que os pacientes fisicamente ativos, em detrimento 

dos sedentários, apresentaram tempo de internação menor e também um número 

menor de complicações intra e pós-operatórias no período de um ano. Sendo que a 

CRM provocou mudança dos hábitos de vida dos pacientes operados, aumentando 

o número de pacientes fisicamente ativos no seguimento de um ano. 

No entanto, Muela, Bassan e Serra12 estudaram os benefícios clínicos e 

funcionais do PRCV comparando as informações pré e pós intervenção destes 

pacientes que participaram das atividades por, no mínimo, seis meses e obtiveram 

frequência superior a 70%, verificando que o PRCV proporcionou melhora 



significativa dos parâmetros fisiológicos, hemodinâmicos, funcionais e autonômicos 

e, consequentemente, melhora no desempenho cardiovascular e metabólico no 

exercício, ocasionando com isto um aumento na tolerância ao exercício.  

Já Aikawa et al18 observaram a adesão de pacientes submetidos à CRM ao 

PRCV, fase IV, analisando a qualidade de vida e capacidades funcionais após o 

treinamento, verificando que houve baixa adesão na população estudada e que os 

pacientes que participaram adequadamente do programa apresentaram melhoras 

em todos os aspectos, incluindo a diminuição da dor e melhora do quadro 

emocional.  

Em contrapartida, Gomes et al19 acompanharam por três anos pacientes 

submetidos a PRCV na fase IV, verificando os parâmetros cardiovasculares e 

funcionais destes, evidenciando que o prosseguimento do treinamento físico 

melhora consideravelmente a capacidade funcional destes pacientes e que o 

acompanhamento a longo prazo em reabilitação supervisionada é eficaz no controle 

de fatores de risco. 

Conclusão 

Observa-se que o PRCV pode garantir ao paciente cardiopata um melhor 

condicionamento físico, com diminuição dos fatores de risco e sintomas da DAC, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida, visto que os benefícios adquiridos 

com a reabilitação permitem ao paciente melhora da capacidade funcional, 

mudanças de hábitos como abandono ao tabagismo e etilismo, inclusão de 

atividades físicas em sua rotina, que além dos benefícios clínicos promovem 

também os benefícios psicológicos. 
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