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Artigo de Revisão 

 

   Analise dos benefícios de exercícios físicos na reabilitação de doenças 
cardíacas 

Analysis of resistance exercise in heart disease rehabilitation  

Blenda Lorrany Veiga dos Anjos1, Giulliano Gardenghi2 

 

Resumo 

Introdução: Um programa de reabilitação cardíaca é essencial para prevenir complicações 
e para melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças cardíacas.  Um protocolo 
adequado ao tipo de alteração cardíaca e ao paciente deve ser iniciado o mais 
precocemente. Metodologia: Revisão de literatura sobre a análise de benefícios físicos na 
reabilitação de doenças cardíacas. Esta revisão foi conduzida por meio de informações 
obtidas na base de dados: MEDLINE, LILACS, PUBMED, BVS, Plataforma PEDro em 
artigos dos anos 2009 a 2019. Resultados/Considerações finais: Foi possível concluir que 
um protocolo de reabilitação cardíaca, que envolva exercícios aeróbicos, resistidos entre 
outros são eficazes, e promovem benefícios que vão desde favorecimento da 
hemodinâmica, qualidade de vida, diminuição de peso e IMC. 

Descritores: Cardiopatia, Doenças, Reabilitação, Fisioterapia, Exercícios, Fortalecimento, 
Condicionamento. 

 Abstract  

Introduction: A cardiac rehabilitation program is essential to prevent complications and to 

improve the quality of life of people with heart disease. An appropriate protocol for the type of 

cardiac change and the patient should be started as early as possible. Methodology: 

Literature review on the analysis of the effectiveness of physical training programs in the 

rehabilitation of heart disease. This review was conducted using information obtained from 

the database: MEDLINE, LILACS, PUBMED, VHL, PEDro Platform in articles from 2009 to 

2019. Results/ Final considerations: It was concluded that a cardiac rehabilitation protocol, 

involving exercises aerobic, resistance, among others are effective, and promote benefits 

ranging from improved hemodynamics, quality of life, weight loss and BMI. 

Key words:  Heart disease, Diseases, Rehabilitation, Physiotherapy, Exercise, 

Strengthening, Conditioning. 
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Introdução 

 
 As doenças que acometem o coração ou as cardiopatias; como também são 

chamadas definem-se como qualquer doença do coração, são caracterizadas como crônicas 
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e não são de caráter transmissível, e causam a todo o momento alterações no cotidiano 

diário do indivíduo portador de cardiopatia. Isto é decorrente dos seus sinais e sintomas, que 

incluem a dor e desconforto precordial, dispnéia, ortopneia, taquicardia, sincope, fadiga e 

edema generalizado ou de extremidades, acarretando a esses pacientes dificuldade em 

realizar suas atividades de vida diária.1,2 

As cardiopatias possuem um grande índice de mortalidade, tornando-se cada vez 

mais um problema de saúde pública e a associação de fatores de risco a esses pacientes 

implica um agravo de seu quadro clinico, aumentando ainda mais os riscos. Estes fatores de 

risco podem ser classificados como modificáveis, estando relacionados aos hábitos de vida, 

como sedentarismo, obesidade, hipercolesterolêmia, entre outros; e, como não modificáveis, 

relacionados com fatores genéticos e biológicos, como hereditariedade, sexo e idade1,3,4. 

Dessa maneira, a realização de exercício físico é essencial, evidenciando a 

necessidade de inclusão desses pacientes a um programa de reabilitação cardíaca.5,6 Pois 

segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a reabilitação cardíaca é o somatório das 

atividades necessárias para garantir aos portadores de cardiopatia as melhores condições 

físicas, mentais e sociais, de forma que eles consigam, pelo seu próprio esforço, 

reconquistar uma posição normal na comunidade e levar uma vida ativa e produtiva.7 

Para que um programa de reabilitação cardíaca seja benéfico, os exercícios físicos 

devem ser prescritos seguindo critérios corretos que incluam componentes de exercícios 

aeróbicos e fortalecimento muscular.8 Os exercícios aeróbicos são aqueles que envolvem 

grandes grupos ou massas musculares e proporcionam, em longo prazo, melhora no 

consumo máximo de oxigênio, redução da frequência cardíaca em repouso e redução da 

pressão arterial9. Os exercícios de fortalecimento muscular objetivam preservar e aumentar 

a força e a potência musculares. Esse tipo de exercício tem se mostrado seguro e eficiente 

em cardiopatas. Entre os seus benefícios estão: melhora da endurance muscular, da função 

cardiovascular e do metabolismo, redução dos fatores de risco coronarianos e melhoria do 

bem-estar geral.10 

O objetivo central deste estudo foi o de realizar uma revisão bibliográfica da literatura 

sobre os benefícios envolvidos no programa de treinamentos físicos na reabilitação de 

doenças cardíacas. 

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre a análise dos benefícios dos 

programas de treinamentos físicos na reabilitação de doenças cardíacas. Esta revisão foi 

conduzida por meio de informações obtidas na base de dados: MEDLINE, LILACS, 

PUBMED, BVS, Plataforma PEDro em artigos dos anos 2009 a 2019.  
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Dos critérios de inclusão: foram incluídos neste estudo artigos que descrevessem a 

utilização de exercícios físicos na reabilitação de cardiopatias em fase I, II e III; ambos os 

sexos, estudos experimentais e revisões sistemáticas da literatura.  

Dos critérios de exclusão: foram excluídos deste estudo artigos que abordassem 

tratamentos em animais; em crianças, na fase IV da reabilitação cardíaca, que não 

especificassem doenças cardíacas, estudos com mais de 10 anos de publicação.  

Os artigos selecionados foram escritos em Inglês e Português. Palavras-chaves 

utilizadas: cardiopatia, doenças, reabilitação, fisioterapia, exercícios, fortalecimento, 

condicionamento. 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, 45 artigos foram selecionados e 

devidamente analisados por atenderem aos critérios de inclusão, após a captação destes 45 

artigos houve novo refinamento a partir da leitura na integra; o que levou a seleção final de 

10 artigos para compor a pesquisa.  

 

Resultados 

Os diversos estudos encontrados durante o levantamento estão relacionados na 

tabela a seguir. 

Resultado da busca de artigos relacionados aos benefícios de exercícios físicos na reabilitação de 

doenças cardíacas. 

Referência Objetivos Métodos Conclusão 

Areas, 11 Avaliar I: a técnica da 
DMF, suas alterações 
fisiopatológicas e os 
efeitos da reabilitação 
sobre a função 
endotelial, II: a 
capacidade de dilatação 
vascular no repouso 
após exercício.  

Para isso foram estudados 
20 pacientes com ICFEr e 9 
controles hígidos. Foram 
obtidas as medidas da 
função endotelial pela DMF 
pré e pós TECP. 

A função vascular e importante para 
o entendimento da evolução e da 
gravidade da síndrome cardíaca, 
bem como pode identificar o prejuízo 
na capacidade de exercício e na 
forca muscular. 

Chagas et 
al, 12 

Descrever os efeitos da 
RC na fase I e os 
protocolos utilizados. 

Revisão sistemática 
realizada nas bases de 
dados Lilacs, Scielo e 
Medline utilizando os 
descritores “Reabilitação 
cardíaca fase I”. Foram 
encontrados artigos de 1977 
a 2016. 

A RC na fase I está associada a 
efeitos benéficos como o retorno às 
atividades diárias, remoção do 
lactato, melhora da QV e da função 
pulmonar.  

Campos et 
al, 13 

Verificar os efeitos 
proporcionados pelos 
exercícios aeróbico e 
resistido em pacientes 
cardiopatas com relação 
à capacidade funcional 
FM e QV. 

Analisados o TC6’, o teste 
de 10 repetições máximas e 
de SF-36. 3 grupos: G1 - 
treinamento aeróbico, G2 - 
treinamento combinado 
(aeróbico e resistido) e G3 - 
treinamento resistido.  

O treinamento combinado (aeróbico e 
resistido) proporciona melhora na 
aptidão cardiorrespiratória, sendo 
fundamental em um programa de 
reabilitação cardíaca. 
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Costa et al, 
14 

Avaliar o comportamento 
hemodinâmico agudo e 
crônico de pacientes 
cardiopatas submetidos 
a um protocolo de TA. 

6 indivíduos com diagnóstico 
de cardiopatia. Foram 
levantados dados dos 
prontuários referentes PAS, 
PAD, FC e DP. 

O treinamento aquático foi capaz de 
aumentar aguda e cronicamente a 
FC e o DP em pacientes cardiopatas, 
sem alterações na pressão arterial. 

Gadea et 
al,15 

Comparar tratamentos 
fisioterápicos utilizados 
na reabilitação cardíaca 
de pacientes cardiopatas 
pós IAM 

A pesquisa resultou 495 
publicações relevantes, das 
quais 15 preencheram todos 
os critérios de inclusão 
estabelecidos. Os estudos 
estavam entre os anos de 
2012 a 2017 

Independentemente do tempo do 
IAM, a inserção dos pacientes em 
programas de RC torna-se de 
fundamental importância para o 
controle de fatores de risco e 
prevenção 

Gonçalves 
et al,16 

Reunir informações e 
apresentar as principais 
diretrizes relacionadas à 
prescrição de exercícios 
resistidos em cardiopatas 

Foi realizada busca 
sistemática de literatura, a 
partir das bases de dados 
LILACS, SciELO e 
MEDLINE. 
 

O exercício resistido, independente 
da variada metodologia utilizada na 
prescrição dos componentes 
específicos do treinamento, mostrou-
se eficiente para aumentar a força 
muscular de membros superiores e 
inferiores em cardiopatas. 

Ribeiro,17 Averiguar o efeito do EF 
num RC e o seu efeito na 
composição corporal, em 
doentes com DC. 

Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica no período de 
10 de Fevereiro a 10 de 
Junho.  

A grande maioria dos artigos mostra 
ser benéfico participar num programa 
de reabilitação cardíaca no que diz 
respeito à composição corporal. 

Nascimento 
Jr et al, 18 

Avaliou-se a eficácia do 
TR na melhoria da CF e 
na QV de pacientes com 
IC. 

Uma busca eletrônica foi 
realizada em bancos de 
dados (PubMed, MEDLINE, 
Scopus, Web of Science, 
CINAHL, LILACS e 
Cochrane).  

As limitações encontradas nos 
estudos selecionados ainda não 
permitem considerar o TR eficaz na 
melhoria da CF e da QV em 
pacientes com IC. 

Bachur et 
al, 19 

Comparar as respostas 
FC e da PA em repouso, 
decorrentes do 
treinamento aeróbio e de 
resistência elástica 
realizados em diferentes 
momentos. 

Todos os indivíduos deste 
estudo foram submetidos a 
um total de 12 sessões de 
exercícios aeróbios na 
bicicleta ergométrica, 3 
vezes por semana, durante 
50 minutos, intensidade 60% 
da frequência cardíaca 
máxima. 

Ocorreu aumento na PAD pós-
exercício de resistência elástica. Tal 
informação pode ser útil quando se 
utiliza esse tipo de treinamento no 
programa de reabilitação 
cardiovascular. 

Leite, 20 Avaliar as todas 
respostas de 3 
contrações isométricas 
de diferentes 
intensidades em 
pacientes com DC.  

12 homens, com DC em RC 
na fase III. A atividade era 
modulada em 60 minutos, 3 
vezes por semana. Do tipo 
aeróbico, em esteira, 
cicloergômetro entre 70% e 
75%. 

Devido há algumas dificuldades na 
verificação da pressão arterial o 
estudo não obteve resultados 
satisfatórios.  

FC – Frequencia Cardíaca, PA – Pressão Arterial, DP – Duplo Produto, QV – Qualidade de Vida, IC – Insuficiência 

Cardíaca, RC – Reabilitação Cardíaca, PAD – Pressão Arterial Diastólica, CF – Capacidade Funcional, TR – Treino 

Resistido, IAM – Infarto Agudo do Miocárdio, PAS – Pressão Arterial Sistólica, EF – Exercício Físico, DC- Doenças 

Coronariana, DMF - Técnica não invasiva da dilatação mediada pelo fluxo, TECP – Teste de Exercício Cardiopulmonar, 

SF – 36 – Questionário de Qualidade de vida, G1-G3 – Grupo 1 ao 3, TC6 – Teste de Caminhada de 6 minutos, TA – 

Treinamento Aquático.  

Discussão 

Uma importante e valiosa informação deve ser repassado ao paciente cujo está 

passando pela reabilitação cardíaca, pois ele precisa entender que a atividade física 

compreende, todo e qualquer movimento corporal gerado por contração muscular e que 

resulte em gasto energético acima do gasto basal. Já o exercício físico é uma forma de 
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atividade física planejada, estruturada e repetitiva realizada com o intuito de melhorar a 

saúde ou a aptidão física.9 

Em todas as modalidades como exercício físico, aeróbico e de força é imprescindível 

dizer que estes promovem benefícios substancias em termos de aptidão física e fatores 

relacionados a saúde. Seguindo este pensamento Campos et al,13 relatou os efeitos que 

podem ocorrer na realização de exercício aeróbicos e resistidos em cardiopatas, associado 

esses resultados a capacidade funcional, força muscular e qualidade de vida. Para obtenção 

dos resultados do estudo feito com 25 cardiopatas, houve a realização do teste de 

caminhada de 6 minutos (TC6), teste de 10 repetições máximas e o questionário de 

qualidade de vida (SF-36). Os autores se proporam em dividir os participantes em 3 grupos; 

sendo estes grupo 1 (G1); com treinamento aeróbico, (G2); treinamento aeróbico e resistido 

e (G3); somente treinamento resistido, com treino de força muscular. Campos et al,13 pode 

concluir que houve melhora significativa da força muscular após realização dos protocolos 

em todos os grupos; mas quando em comparação intergrupos, houveram melhores 

pontuações entre o grupo G2 e G3. Quanto ao TC6, houve aumento de 41 metros 

percorridos além de melhora clínica, e para qualidade de vida; não houveram alterações 

significativas, mas quando comparado intergrupos, os grupos G2 e G3 obtiveram melhores 

pontuações.  

Em outro estudo avaliar a composição corporal do cardiopata que estava sobre 

reabilitação cardíaca através de protocolo de exercícios, foi o objetivo de Ribeiro15, onde 

possível concluir que o programa de reabilitação cardíaca é benéfico para a composição 

corporal do cardiopata. Onde os principais resultados encontrados, e já evidenciados em 

literatura; foram diminuição da massa corporal, diminuição de índice de massa corporal 

(IMC), melhorias na memória, melhorias da escalar de percepção de esforço (Escala de 

BORG) entre outras melhorias significativas. 

Com dois objetivos principais Areas11 avaliou primeiramente a técnica não invasiva 

da dilatação mediada pelo fluxo (DMF), suas alterações fisiopatológicas e os efeitos da 

reabilitação sobre a função endotelial, e depois avaliou a capacidade de dilatação vascular 

no repouso após exercício. O autor apresentou dados que demonstraram que o exercício 

físico pode modular de forma positiva a função vascular de cardiopatas; acrescenta ainda 

que a terapia de ressincronização da IC pode diminuir efeitos deletérios da disfunção 

endotelial. Para o segundo objetivo, os resultados indicaram que a DMF demonstrou-se 

deprimida em repouso em pacientes afetados por IC com fração de ejeção reduzida (ICFEr) 

quando comparados a outros grupos controles. O que resultou em uma uma redução 

significativa na DMF após teste de exercício cardiopulmonar (TECP) em sujeitos saudáveis. 

Entretanto a DMF após o exercício máximo não e foi diminuída em pacientes com ICFEr. 

Deixando evidente que a falta de resposta pode ser atribuída a redução da disponibilidade 
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de Óxido Nítrico (NO) no endotélio vascular e ao aumento da resposta simpática dificultada 

durante e após o exercício na ICFEr.  

Gadea et al15, onde foram avaliados o efeito dos exercícios fisioterápicos na 

reabilitação de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM); onde foram encontradas 

melhoras na capacidade funcional e qualidade de vida, principalmente em aspectos 

envolvendo aplicação de protocolos de atividades aeróbicas e contra a resistência.  

De acordo com os resultados obtidos neste estudo foi possível compreender a 

necessidade de desenvolver uma programa de exercícios que pudesse promover a melhora 

de vários aspectos na vida do cardiopata, a reabilitação cardíaca tornou-se um modelo 

prático de atender aos especificidades de cardiopatias. Logo a reabilitação cardíaca deve 

ser empregada o mais precocemente o possível, focando principalmente na prevenção de 

complicações hemodinâmicas, físicas e corporais desses indivíduos, proporcionando assim 

uma melhor qualidade de vida 

Conclusão 

A reabilitação cardíaca envolve uma gama de exercícios e atividades especificas a 

cardiopatas; onde promovem melhorias em todos os aspectos físicos, sociais e mentais 

nestes indivíduos. Deste modo neste estudo foi possível concluir que a utilização de 

programas de reabilitação cardíaca, que envolva exercícios aeróbicos, resistidos entre 

outros são eficazes, e promovem benefícios que vão desde favorecimento da 

hemodinâmica, qualidade de vida, diminuição de peso e IMC. Este estudo também pode 

concluir que ainda não é evidenciado na literatura um protocolo especifico, mas que tantos 

os exercícios aeróbicos quanto os resistidos promovem benefícios e são eficazes na 

reabilitação de doenças cardíacas.  
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