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RESUMO 

Este estudo teve os seguintes objectivos: motivar os doentes para a prática regular 
do exercício físico; melhorar a qualidade de vida dos doentes; melhorar a capacidade 
aerobic (V02máx) e o limiar anaeróbio (LAN); desenvolver um programa de trabalho 
capaz de introduzir modificações dos hábitos conducentes à diminuição dos riscos para a 
doença coronária.. 

A amostra compreendeu dois grupos: um grupo submetido ao programa de 
reabilitação cardíaca - PRC (n=8) e um grupo que incluiu doentes sedentários - GC (n=8). 
Ambos os grupos incluíram doentes que foram submetidos a PTCA, CABG ou após EAM.. 

A média das idades do PRC foi de 50±9.2 e do GC foi de 57.6±5.3 anos de idade. 
0 grupo do PRC foi submetido a um programa de reabilitação que respeitou o protocolo 
utilizado no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG) - utilizado também no 
Hospital Ramón y Cajal (164). 

O programa teve a duração de 16 semanas com 3 sessões de treino semanais. Em 
todas as sessões de treino foram observados, para todos os doentes, a tensão arterial basal 
(TAB) inicial e final, a frequência cardíaca (Fe) basal inicial e final, a intensidade de treino 
e a respectiva frequência cardíaca. 

Tanto o PRC (no início e no final do programa) como o GC (às 0 semanas e após 
16 semanas) realizaram um teste de esforço cardio-pulmonar segundo o protocolo de 
Bruce, onde se registaram os valores das seguintes variáveis: V02máx, V02máx ml/Kg, 
V02 a 60% do V02máx, LAN, Fe V02máx e os MET's. 

Os procedimentos estatísticos utilizados foram os seguintes : cálculo da média 
aritmética, desvio padrão, valores percentuais, teste de Mann - Whitney e teste de 
Wilcoxon. 

Os doentes do PRC responderam também um questionário para avaliar o grau de 
satisfação e os efeitos relativos às modificações psico-fisiológicas sentidas quando 
participaram no programa. 

Conclusão final 

Os doentes submetidos ao programa de reabilitação cardíaca evidenciaram 
satisfação pela participação no programa com expressa melhoria da qualidade de vida. 

Observaram-se diferenças estatisticamente significativas nos parâmetros 
subjacentes às actividades quotidianas (tensão arterial e frequência cardíaca), o que 
representa maior economia de esforço do ponto de vista cardíaco após a actividade física 
regular realizada no programa de reabilitação cardíaca. 



ABSTRACT 

This study is based on the following basic objectives: to stimulate the patients to 
regularly practice some form of physical activity; to improve the patients quality of life; to 
improve their aerobic capacity (V02máx) and their anaerobic threshold (LAN); to develop 
a work programme to introduce a change of habits which could be susceptible of reducing 
the risks of a coronary heart disease; to reduce the basal and training heart rate; to reduce 
the basal arterial pressure; to increase the training rhythm and maintain the assiduity of the 
patients involved in a cardiac rehabilitation programme. 

This sample comprises two groups of patients: a group subject to the cardiac 
rehabilitation programme - PCR (n=8) and a group which included sedentary patients -
GC (n=8). Both groups include patients who suffered a PTCA, a CABG or a EAM. 

The average age of the patients who suffered a PRC it was 50+9.2 and in the case 
of the patients who suffered a GC it was 57.6+5.3. The PRC group was subject to a 
rehabilitation programme which respected the protocol used at the CHVNG - which is also 
in use at the Hospital Ramon y Cajal (171). 

This programme's duration was of 16 weeks, comprising 3 weekly training 
sessions. During each training session, every patient had his initial TAB, final TAB, initial 
basal HR, final HR, training intensity and respective heart rate monitored. 

Both PRC (in the beginning and by the end of the programme) and the GC (by 
week 0 and after 16 weeks) were subject to a cardiovascular effort test, according to 
Bruce's protocol. The following variables were achieved: V02máx, V02max ml/Kg^V02 
at 60% of the V02máx, LAN, HR V02máx and the MET's. 

The statistical procedures : mean, standard deviation, Mann - Whitney test and 
Wilcoxon test. 

The PRC group also filled in a questionnaire in order to evaluate the satisfaction 
grade and the effects related to the psycho-physiological changes felt during the 
rehabilitation programme. 

Conclusion 

The patients submitted to the cardiac rehabilitation programme showed satisfaction 
for having participated in the programme and revealed an improvement in their quality of 
life. 

The values related to the everyday life (arterial pressure and heart rate) showed 
some significant statistic changes, revealing an economy of strength from the cardiac 
perspective with regular physical activity. 



RÉSUMÉ 

Cette étude avait les objectifs suivants: inciter les malades à la pratique régulière de 
l'exercice physique; améliorer la qualité de la vie des malades; améliorer leur capacité 
aérobie(V02max) et leur seuil d'anérobie(LAN); élaborer un programme de travail 
susceptible d'introduire des changements d'habitudes permettant la diminution des risques 
de la maladie coronarienne; abaisser le rythme cardiaque basai; augmenter l'intensité de 
l'entraînement tout en maintenant l'assiduité des malades soumis au programme de 
réhabilitation cardiaque. 

L'échantillon comprenait deux groupes: l'un soumis au programme de 
réhabilitation cardiaque - PRC (n=8) et un groupe comprenant des malades sédentaires -
GC (n=8). Les deux groupes comprenaient des malades ayant souffert d'un PTCA, d'un 
CABG ou d'un EAM. 

La moyenne d'âge du PRC est de 50+9.2 ans et celle du GC de 57.6+5.3 ans. Le 
groupe du PRC a été soumis à un programme de réhabilitation conforme au protocole 
utilisé au Centre Hospitalier de Vila Nova de Gaia - également utilisé à l'Hôpital Rámon y 
Cajal (164). 

Le programme s'est étendu sur 16 semaines à raison de 3 entraînements 
hebdomadaires. Au cours de tout les sessions, les paramètres suivants ont été contrôlés 
chez touts les malades: la TAB initiale, la TAB finale, la Fc basale initiale, la Fc finale, 
l'intensité de l'entraînement et la respective fréquence cardiaque. 

Le PRC (au début et à la fin du programme) et le GC (à 0 semaine et après 16 
semaines) ont effectué un test d'effort cardio-pulmonaire conforme au protocole de Bruce , 
au cours duquel les variables suivantes ont été observées: V02max, V02max ml/Kg, V02 
à 60% du V02max, LAN, Fc V02max, et les MET's. 

Les traitments statistiques on été les suivants: moyenne, test d'Mann-Whitney et 
test d'Wilcoxon. 

Le PRC incluait également un questionnaire destiné à évaluer de degré de 
satisfaction des malades et les effets relatifs aux altérations psycho-physiologiques qu'ils 
avaient ressenties lors de leur participation au programme. 

Conclusion finale 

Les malades soumis au programme de réhabilitation cardiaque ont démontré leur 
satisfaction à participer au programme et exprimé une amélioration de la qualité de leur 
vie. 

Des différences statistiquement significatives concernant les valeurs sous-jacentes 
aux activités quotidiennes (tension artérielle et rythme cardiaque), l'activité physique 
régulière ayant permis une économie d'effort du point de vue cardiaque. 
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I - INTRODUÇÃO 

" If you want to live a long and happy life, 
get a chronic disease and manage it" 

Oliver Wendall Holmes 

Nos últimos anos, a actividade física tem atraído atenção especial em medicina 
preventiva e de reabilitação, graças aos crescentes resultados terapêuticos benéficos em 
várias doenças. Em cardiologia, o exercício físico tem-se tornado uma peça fundamental 
não só na prevenção como na reabilitação das doenças cardíacas (1). 

A doença isquémica aterosclerótica é (também) consequência de um estilo de 
vida no qual a alimentação é rica em gorduras, em que predomina o excesso ponderal, o 
tabagismo e o sedentarismo. Constata-se que o sedentarismo é uma das características 
das sociedades industriais onde predomina o trabalho intelectual que parece favorecer a 
aterosclerose coronária. É nesse conjunto de factores de risco que a reabilitação cardíaca 
actua a um nível primário tentando diminuir a incidência da doença coronária e a um 
nível secundário pela redução da morbilidade e da mortalidade (2). 

A reabilitação cardíaca pode ser definida como a arte e a ciência de restituir ao 
indivíduo o nível de actividade física e mental compatíveis com a capacidade funcional 
do seu coração, sendo a actividade física parte integrante da reabilitação cardíaca (2). 

Dada a importância dos programas de reabilitação cardíaca, propusemo-nos 
desenvolver um programa (segundo o protocolo utilizado no Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia - Serviço de Fisiatria - e no Hospital Ramón y Cajal(171)) com doentes 
coronários ao longo de 16 semanas. Trata-se de um programa multidisciplinar que conta 
com a colaboração dos Serviços de Cardiologia, Medicina Física e de Reabilitação, 
Psiquiatria e de Dietética do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG). 

Os doentes que frequentaram o nosso programa de reabilitação cardíaca (PRC), 
foram doentes que sofreram um Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM) ou sofrem de 
Angina Pectoris (AP), ou foram submetidos a uma intervenção cirúrgica - com 
"bypass" coronário (CABG) ou Angioplastia Coronária (PTCA). Estes são doentes que 
frequentaram no CHVNG o programa de reabilitação cardíaca na fase I e na fase II. 

Só nos foi possível desenvolver o programa com 10 doentes, dado os 
condicionalismos material, humano e financeiro, não tendo sido possível incluir um 
maior número de doentes que poderiam beneficiar do nosso trabalho. 

Foi nosso objectivo, com este trabalho, avaliar e analisar os benefícios do PRC a 
nível do V02máx, do limiar anaeróbio, e valores da frequência cardíaca (Fe) e da tensão 
arterial (TA) tanto em basal como durante o treino. Avaliámos ainda a frequência 
cardíaca de treino e a preparação do doente para a vida quotidiana, em especial no que 
se refere à modificação dos hábitos conducentes à diminuição de riscos para a doença 
coronária e à capacidade funcional e qualidade de vida dos participantes. Comparámos 
os valores dos parâmetros observados nos testes de esforço cardio-pulmonares entre o 
grupo do PRC e o grupo controlo (GC). 

As hipóteses do nosso estudo baseiam-se nos pressupostos, aparentemente 
óbvios, de que os doentes coronários melhoraram a sua capacidade funcional e a 
qualidade de vida após a participação no nosso PRC. 
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O NOSSO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA 

Iniciámos o programa de reabilitação cardíaca a 2 de Abril de 1998, com a 
colaboração e orientação técnica dos serviços de Cardiologia e de Fisiatria do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG) e ainda com a colaboração do serviços de 
Psiquiatria e de Nutricionismo do CHVNG e o apoio da Faculdade de Ciências do 
Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto (FCDEF). 

Foi na fase III que fizemos incidir o desenvolvimento do nosso trabalho, dado que 
nas fases anteriores de um programa de reabilitação cardíaca é o fisioterapeuta a 
desenvolver o trabalho com os doentes. 

É na fase III ou fase de manutenção extensa para toda a vida do doente que se tem 
como objectivos a manutenção da condição física e o desenvolvimento de uma atitude 
positiva no sentido de manutenção do controlo dos factores de risco e a aquisição de estilos 
de vida mais saudáveis. Os doentes são motivados para o hábito regular de exercício e para 
os desportos aeróbios, bem como para hábitos de lazer activos. 

1.1 -OBJECTIVOS DO PROGRAMA: 

- Objectivo geral 
• Motivar os doentes para a prática regular de exercício físico 

- Objectivos específicos 
• Melhorar a qualidade de vida do doente 
• Melhorar a capacidade aeróbia (V02máx) 
• Melhorar o limiar anaeróbio 
• Desenvolver um programa de trabalho capaz de introduzir 

modificações dos hábitos conducentes à diminuição dos riscos 
para a doença coronária (tabagismo, dislipidémia, colesterol 
elevado, obesidade,...) 

1.2 - HD7ÓTESES 

Ia- Os doentes mantêm-se motivados para a prática de exercício físico durante 
o desenvolvimento do programa de reabilitação cardíaca 

2a- Os doentes cardíacos melhoraram a capacidade aeróbia (V02máx) e o limiar 
anaeróbio 

3a- Os valores da frequência cardíaca basal e de treino e os da tensão arterial basal 
diminuem com o programa de reabilitação cardíaca 

4a- A intensidade de treino aumentará e a frequência cardíaca diminuirá para a 
mesma intensidade dos exercícios incluídos no programa de reabilitação cardíaca 

15 



II - REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

[ 



Revisão bibliográfica 

II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1 - Doença cardíaca isquémica 

A causa isolada mais comum de morte é a doença isquémica do coração. Algumas 
mortes ocorrem bruscamente (morte súbita) como resultado de uma oclusão coronária 
aguda ou de uma fibrilação cardíaca, enquanto outras ocorrem após um período mais ou 
menos prolongado de doença crónica(3). 

1.1 - Oclusão coronária aguda 

Segundo Guyton,1989 (3) a oclusão aguda da artéria coronária costuma ocorrer em 
pessoas que já sofrem de doença cardíaca coronária aterosclerotica subjacente grave, 
porém quase nunca em indivíduos com circulação coronária normal. Essa condição pode 
resultar de qualquer dos seguintes factores: 

1.1.1 - A placa aterosclerótica pode causar um coágulo (trombo) que, por sua vez, 
oclui a artéria. Habitualmente, o trombo começa onde a placa cresceu demais e chegou a 
produzir uma ruptura através da íntima, entrando dessa forma em contacto com o sangue 
que está fluindo. Já que a placa representa uma superfície irregular, as plaquetas aderem 
nela, a fibrina começa a depositar-se e as células sanguíneas ficam encarceradas, 
formando-se um coágulo que cresce até ocluir o vaso. Ou então, ocasionalmente, o coágulo 
separa-se da sua aderência sobre a placa aterosclerótica e flui para um ramo mais periférico 
da árvore arterial coronária, onde bloqueia a artéria nesse ponto. Um trombo que se desloca 
ao longo da artéria e que oclui o vaso mais distalmente denomina-se êmbolo. 

1.1.2 - Muitos clínicos admitem que o espasmo local de uma artéria coronária 
também pode causar oclusão brusca. O espasmo poderia resultar da irritação do músculo 
liso da parede arterial ao nível da placa aterosclerótica, ou poderia resultar de reflexos 
nervosos 

1.2 - Aterosclerose como causa da doença cardíaca isquémica 

A causa mais frequente de diminuição do fluxo sanguíneo coronário é a 
aterosclerose.(3) 

A aterosclerose é uma doença da íntima das artérias, especialmente das grandes 
artérias (coronária direita, circunflexa esquerda e descendente anterior), que progride para 
lesões gordurosas denominadas placas ateromatosas. Acredita-se que o estádio inicial no 
desenvolvimento destas lesões seja o dano das células endoteliais e da íntima subjacente. O 
dano pode ser causado por desgaste físico do endotélio, por substâncias anormais no 
sangue, ou mesmo pelo efeito da pressão arterial pulsátil sobre a parede do vaso. Uma vez 
iniciado o dano, as células musculares lisas proliferam e migram da camada média das 
artérias até às lesões. Logo após, substâncias lipídicas do sangue, principalmente o 
colesterol, começam a depositar-se nas células musculares em proliferação, constituindo-se 
as placas ateromatosas. Como estas placas contêm muito colesterol, elas são muitas vezes 
denominadas simplesmente depósitos de colesterol. Nos estádios tardios das lesões, os 
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fíbroblastos infiltram as áreas degenerativas e causam esclerose (fibrose) progressiva das 
artérias. Além disso, frequentemente, ocorre precipitação de cálcio juntamente com os 
lipídios formando placas calcificadas. Quando estes dois processos ocorrem, as artérias 
tornam-se extremamente endurecidas, e a doença é então denominada arteriosclerose, ou 
vulgarmente "endurecimento das artérias". 

O resultado final consiste na formação de placas ateroscleróticas que fazem 
protrusão para dentro dos vasos e bloqueiam parcial ou totalmente o fluxo sanguíneo(3). 

As artérias ateroscleróticas perdem a maior parte da sua distensibilidade e as áreas 
degenerativas rompem-se com facilidade. Além disso, as placas ateromatosas fazem 
frequentemente protrusão através da íntima e a sua superfície áspera provoca a formação 
de coágulos sanguíneos, com a formação resultante de trombos e êmbolos. (4) 

Resumindo, as artérias coronárias, quando têm depositado nas suas paredes 
i gorduras, colesterol ou outras substâncias, tornam-se mais estreitas à passagem do sangue e 
podem, eventualmente, ocluir. O processo responsável por este acontecimento chama-se 
placa aterosclerótica. 

[ 
1.2.1 - Enfarte agudo do miocárdio (EAM) 

Imediatamente após uma oclusão coronária aguda, o fluxo sanguíneo cessa 
nos vasos coronários além da oclusão, excepto para pequenas quantidades de fluxo 
colateral proveniente dos vasos circundantes. A área de músculo que possui um fluxo zero 
ou um fluxo tão pequeno que não consegue manter a função do músculo cardíaco é 
considerada em risco de enfarte. O processo global de necrose isquémica recebe a 
designação de enfarte do miocárdio. Logo após o início do enfarte, pequenas quantidades 
de sangue infiltram a área enfartada, e esse fenómeno, combinado com a dilatação 
progressiva dos vasos sanguíneos locais, faz com que a área fique "encharcada" com 
sangue estagnado. Simultaneamente, as fibras musculares utilizam os últimos vestígios do 
oxigénio existente no sangue, reduzindo por completo a hemoglobina, que adquire uma 
coloração azul escura. Portanto, a área enfartada apresenta uma matiz azul escura e os 
vasos sanguíneos nessa área parecem estar ingurgitados, apesar da ausência de fluxo 
sanguíneo. Nos estádios subsequentes, os vasos tornam-se altamente permeáveis e com 
extravasamento de líquido, o tecido torna-se edemaciado e as células musculares cardíacas 
começam a edemaciar, por causa da diminuição do metabolismo celular. Após algumas 
horas sem suprimento cardíaco, as células morrem. (3,9) 

Resumindo, o enfarte agudo do miocárdio é definido por uma necrose dos miocitos 
devido a uma isquemia prolongada provocada pela oclusão da(s) artéria(s) coronária(s) 
(7,8). 

1.2.2 - Angina pectoris 

Nas pessoas que desenvolvem constrição progressiva das suas artérias 
coronárias, a dor cardíaca, denominada angina pectoris, começa a aparecer sempre que a 
carga imposta ao coração se torna excessiva em relação ao fluxo sanguíneo coronário. Essa 
dor costuma ser referida à região retroesternal e quase sempre irradia também para outras 
áreas, a maior parte das vezes para o braço esquerdo e para o ombro esquerdo, e 
frequentemente também para o pescoço e mandíbula. Mais raramente pode atingir o braço 
e ombro opostos. A razão para essa distribuição está no facto de o coração, durante a vida 
embrionária, ter sua origem comum no pescoço, o mesmo ocorrendo com os braços. 
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Portanto, ambas as estruturas recebem fibras nervosas dolorosas dos mesmos segmentos 
medulares. Em geral, a maioria das pessoas que sofre de angina pectoris crónica percebe a 
dor ao exercitar-se, ou após emoções que aumentam o metabolismo do coração ou que 
produzem constrição temporária dos vasos coronários em virtude de sinais nervosos 
vasoconstritores simpáticos. Habitualmente, a dor dura apenas alguns minutos. Entretanto, 
alguns pacientes sofrem de isquemia tão intensa e duradoura que a dor tem longa duração 
(angina instável). Com frequência, a dor é descrita como dor surda, tipo pressão em 
constrição; é de tal qualidade que, habitualmente, obriga o paciente a parar toda a 
actividade e adoptar o repouso completo. Quando um doente apresenta ataques frequentes 
de angina, a probabilidade de vir a ter uma oclusão coronária aguda costuma ser muito 
grande (3). 

A angina pectoris caracteriza-se como sendo transitória (duração em geral inferior a 
15-20 minutos) (10). Alguns pacientes com isquemia severa não desenvolvem dor 
(isquemia silenciosa), mas a maioria tem sintomas se a isquemia for moderada a severa (6). 

1.2.3 - Tratamentos cirúrgicos da doença coronária 

1.2.3.1 - Angioplastia coronária (PTCA) 

A angioplastia coronária ou PTCA consiste na desobstrução, por meio de 
um cateter, da artéria coronária ocluída. Para que isto aconteça é necessário introduzir um 
cateter com um balão pequeno na artéria bloqueada, fazendo com que este dilate a placa 
aterosclerótica contra as paredes da mesma artéria, diminuindo o grau de obstrução (11). 

Após este procedimento, o fluxo de sangue por esse vaso aumenta, em geral, duas a 
três vezes(3). 

A angioplastia coronária realiza-se por técnica percutânea, em geral, por picada da 
artéria femural, com anestesia local(12). A PTCA tem vindo a ser uma prática segura e um 
meio eficaz do aumento do fluxo com o alívio prolongado da angina e melhoramento da 
função no ventrículo esquerdo. Aperfeiçoamentos no "design" do equipamento, nas 
tecnologias de imagem, na experiência do operador, e na selecção de pacientes têm 
produzido uma taxa de sucesso do procedimento de aproximadamente 90%. Calcula-se que 
se utiliza em metade de todas as revascularizações coronárias a técnica PTCA(6). 

1.2.3.2 - Bypass coronário (CABG) 

Outra das formas de tratamento, dependendo da gravidade da situação, é a 
realização de um CABG(13). 

A aterosclerose coronária envolve uma acumulação localizada de lípidos e de 
tecidos fibrosos dentro da artéria coronária, provocando um estreitamento progressivo do 
lúmen do vaso(14, Price, 1978(15) citado por Ray et ai., 1993(6)). 

O objectivo de realizar um CABG é aumentar o fluxo sanguíneo coronário. A 
técnica cirúrgica implica "passar" a artéria coronária criticamente obstruída com outra, em 
geral, a artéria mamária ou uma veia safena (Timmis et ai., 1987(16) citado por Ray et ai., 
1993(6)). 

A realização de um CABG resume-se à colocação de um bypass através da cirurgia 
à artéria coronária. A cirurgia reconduz através de um bypass (tipo ponte) o sangue ao lado 
ou em torno da artéria obstruída. O bypass cirúrgico melhora o fornecimento de sangue ao 
coração (13). 
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2 - Factores de risco da doença das artérias coronárias, conselhos e cuidados 

Os factores de risco podem ser definidos como " um aspecto do comportamento 
pessoal ou do estilo de vida, uma exposição ao meio, ou uma característica hereditária, que 
na base da evidência epidemiológica é conhecida por estar associada com a condição 
relativa à saúde considerada ser importante prevenir." (American Heart Association, 
1987(17) citado por Ray et ai., 1993(6)). 

Múltiplos factores são responsáveis pelo desenvolvimento da doença coronária 
num indivíduo. Por conseguinte, avaliar os riscos e conduzir o grau de intervenção é 
importante no controlo da doença coronária. O momento óptimo para iniciar a prevenção 
ou o combate à doença coronária não está firmemente estabelecido, no entanto, quanto 
mais tarde os factores de risco reversíveis forem tratados, maior é o impacto no paciente. O 
impacto é pronunciado, especialmente quando coexistem múltiplos factores(6). 

As correntes clínica e epidemiológica evidenciam suportes para um papel principal 
na modificação dos factores de risco coronários, numa primeira prevenção para o enfarte 
domiocárdio(18). 

Segundo a literatura( 19,20,21,22), os factores de risco aumentam a probabilidade 
de ocorrer um acidente cardíaco. No entanto alguns desses factores são modificáveis, 
outros ainda hoje são desconhecidos. 

Segundo a literatura (21)podemos dividir os factores de risco em dois tipos : 

2 . 1 - Riscos não modificáveis 
2.2 - Riscos modificáveis 

2.1 - Riscos não modificáveis 

• Escalão etário acima dos 44 anos de idade e ter sexo feminino 
• Escalão etário acima dos 38 anos(45 anos, segundo (23)) de idade e ter sexo 

masculino 
• Ter sexo masculino 
• Hereditariedade 
• Menopausa( 18,23) 

2.2 - Riscos modificáveis 

2.2.1- Colesterol elevado 

A mortalidade por doença coronária revelou correlações consistentes entre 
os níveis de colesterol e a doença coronária em estudos realizados entre populações com 
características diferentes (24). Comparando os níveis de colesterol e a mortalidade por 
doença coronária verificados no Japão e na Finlândia, foram encontrados, relativamente ao 
Japão, baixos níveis de colesterol e de mortalidade por doença coronária; já na Finlândia, 
foi constatado a situação inversa (25,26). O estudo entre estas duas culturas diferentes 
revelou que a diferença dos níveis de colesterol pode explicar uma redução dos riscos de 
doença coronária quando modificado o estilo de vida (27). Também factores genéticos 
podem alterar os níveis de colesterol de uma população em geral; no entanto, as elevadas 
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incidências de colesterol estão correlacionados com a alimentação. Estudos dietéticos 
mostraram que os níveis de colesterol aumentam quando a alimentação é rica em gorduras 
saturadas e em colesterol. Inversamente, os níveis de colesterol baixam quando não 
constam na alimentação esses nutrientes (28). 

Estudos clínicos demonstraram uma relação, consistente e positiva entre os níveis 
de colesterol e os riscos da doença do coração. Esta associação foi considerada causal pela 
National Heart, Lung, e pelo Blood Institute (Expert Panel, 1988(29), citado por Manson et 
al., 1992(18)). Recentes estudos indicaram que 1% da redução dos níveis de produção do 
colesterol total de uma pessoa equivale a entre 2 e 3% de redução das probabilidades de 
ocorrer o risco da doença coronária (Expert Panel, 1988(29); LaRosa, 1990(30); National 
Research Council, 1989(31) citados por Manson et ai., 1992(18)). Reduções dos níveis de 
colesterol com maior significado foram conseguidos, 10% através de uma terapêutica 
dietética e 20 % com uma terapêutica de drogas. (18) 

O colesterol elevado no sangue - a hipercolesterolemia - é uma das principais 
causas da ateroesclerose, que leva ao estreitamento e à obstrução das artérias coronárias. O 
colesterol em excesso é, como vimos, o alicerce de todo este processo. Qualquer pessoa 
pode vir a ter níveis elevados de colesterol no sangue, independentemente da idade, sexo, 
ou raça ( Sociedade Brasileira de Cardiologia ). 

Os valores do colesterol não devem estar acima de 200 mg/dl (23) e as 
lipoproteínas de baixa densidade (LDL) não devem estar acima de 100 (20), no entanto, 
segundo Braunwald (23), os valores do LDL para pessoas saudáveis não devem ser 
superiores a 130 mg/dl e em doentes coronários não devem ser superiores a 100 mg/dl. Os 
trigliceridios não devem ultrapassar os 180 mg/dl(20). Se tal acontecer, os riscos de 
desenvolver placas nas artérias coronárias aumentam. O paciente deve seguir uma dieta 
com pouca gordura e com baixo colesterol (20). 

Os níveis de colesterol HDL, em contraste com os níveis do colesterol LDL e com 
o colesterol total, são inversamente relacionados com factores de risco para a doença 
coronária (24,32,33,34,35). 

A normalização dos níveis de lipoproteínas, quando estão elevados, atrasa a 
progressão das lesões ateroscleróticas coronárias ou femurais. Em alguns doentes pode 
mesmo haver regressão das placas(Blankenhorn et ai., 1983(36); Brown et ai., 1990(37); 
Blankenhorn et ai., 1991(38); Nikkila et ai., 1984(39); Brensike et ai., 1984(40); Buckwald 
et ai., 1990(41) citados por Shuler et ai., 1993(42)). Estes efeitos positivos estão associados 
a menor número de complicações clínicas e a menor mortalidade por doença 
coronária.(Buckwald et ai., 1990(41) citado por Shuler et ai., 1993(42)) 

Segundo Tyroler et ai., 1984(43) citado por Caspersen et ai., 1993(24), as LDL-
Colesterol são o principal portador de colesterol no serum. Níveis elevados de LDL estão 
correlacionados com uma grande incidência da doença coronária. 

Para terminar referimos o consenso da National Intitutes of Health (NIH), 1984 
(44): "níveis baixos de colesterol no sangue reduzem a incidência da doença coronária". 

2.2.2 - Níveis de LDL e HDL 

Importantes estudos, como os da National Heart, 1984(45), Lung e do 
Blood Institute, 1984(46) citados por Caspersen et al., 1993(24), mostram que num 
paciente com doença coronária identificada os níveis baixos de lipoproteínas de baixa 
densidade (LDL) e os níveis altos de lipoproteínas de alta densidade (HDL) impedem a 
progressão da aterosclerose. Outros estudos(47) citados por Caspersen et ai., 1993(24) 
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mostram que quanto maior for o nível do HDL menor é o risco de se desenvolver a doença 
coronária. 

Os valores do HDL devem estar acima de 35 mg/dl (23). Tanto o exercício físico 
como a suspensão do tabagismo fazem com que os valores das HDL aumentem. A de 
álcool também aumenta as HDL (Thornton et ai., 1983(48) citado por Manson et ai., 
1992(18)), no entanto este está normalmente associado a outros problemas de saúde, tais 
como hipertensão, triglicerídios elevados, cirrose, cancro (Kannel 1979(49) citado por 
Manson et ai., 1992(18)). Segundo Miller e Miller et ai., 1975(50) e Gordon et ai., 
1977(51) citados por Caspersen et ai., 1993(24) a relação entre álcool, HDL e doença 
coronária ainda não está perfeitamente definida. 

2.2.3 - Hipertensão arterial 

Tal como a hipercolesterolemia e o fumo, os níveis elevados da pressão 
arterial são também um importante factor de risco para a doença coronária(23, Gordon et 
ai., 1976(52); Freis, 1976(53); Berglund et ai., 1978(54) citados por Caspersen et ai., 
1993(24)). A relação entre os níveis de pressão arterial, principalmente a diastólica(23), e a 
incidência da doença coronária é linear, isto é, quanto mais alta a pressão, maior é o risco 
do aparecimento da doença. É importante focar que, assim como acontece com o 
colesterol, níveis elevados da pressão não provocam necessariamente sintomas, sendo 
aconselháveis medições periódicas da pressão arterial. Segundo Braunwald (23) numerosos 
estudos observacionais epidemológicos em diversas populações (geograficamente e 
etnicamente) estabeleceram uma directa relação entre a pressão arterial elevada e a 
incidência de doença coronária. A Organização Mundial de Saúde considera como 
elevadas as pressões quando a pressão arterial sistólica é maior ou igual a 160 mm Hg e a 
pressão arterial diastólica é maior ou igual a 95mm Hg ( Sociedade Brasileira de 
Cardiologia ). Mais recentemente, estes níveis foram redefinidos para valores que não 
devem ultrapassar 140/90 mm Hg (Braunwald (23)). 

Um aumento da pressão sanguínea faz com que o coração bombeie com mais força 
e pode conduzir, eventualmente, a uma sobrecarga do músculo cardíaco. 

A National Hight Blood Pressure Education Program, 1988(55) citado por 
Caspersen et ai., 1993(24) refere que o "ideal" de pressão arterial não existe, mas os 
autores referem que com o aumento da pressão arterial sistólica e da pressão arterial 
diastólica, o risco de desenvolverem com o tempo doenças cardiovasculares aumenta. Se o 
doente tiver uma pressão arterial alta deve reduzir a ingestão de sódio (sal), aumentar a 
ingestão de potássio (frutos), perder peso, fazer exercício, diminuir a ingestão de álcool, 
usar com moderação as bebidas que contenham cafeína (Levine et ai., 1979(56) citado por 
Caspersen et ai., 1993(24)) e não fumar (Stamler et ai., 1983(57); Boyer et ai., 1970(58) 
citados por Caspersen et ai., 1993(24))( Sociedade Brasileira de Cardiologia ). 

2.2.4 - Tabaquismo 

A nicotina provoca uma vasoconstrição das artérias coronárias, podendo 
também provocar uma tendência para a hipercoagulabilidade do sangue. O monóxido de 
carbono diminui a quantidade de oxigénio que o sangue pode transportar (Hughes et ai., 
1984(59); Gordon et ai., 1976(52); Freis, 1976(53) citados por Caspersen et ai., 1993(24)). 

A associação entre fumar cigarros e doenças do coração foi pela primeira vez 
falada pela Mayo Clinic em 1940 (English et ai., 1940(60) citado por Blumental et ai., 
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1993(61)). Subsequentemente, estudos epidemológicos confirmaram essa associação. É 
relatado que existem fortes evidências de que fumar provoca a ocorrência de eventos fatais 
e não fatais em pacientes com doença coronária.(ól). 

O hábito de fumar está associado a um risco elevado de novos acidentes coronários 
em doentes que sofreram um EAM. Também se sabe que os efeitos perniciosos do tabaco, 
pelo menos em parte, são reversíveis. Os doentes recuperados de um EAM e que deixam 
de fumar têm menos recaídas e vivem mais anos do que os que continuam a fumar. A 
única forma de combater este risco é parar de fumar e manter-se afastado dos outros 
fumadores.(19) 

Segundo estatísticas do Department of Health and Human Services, 1989(62) 
citado por Manson et ai 1992(18), o acto de fumar é directamente responsável por 21% da 
mortalidade por doenças cardíacas; segundo Braunwald (23) fumar mutiplica o efeito dos 
outros factores de risco coronários e estima-se que seja a causa de aproximadamente 20% 
de todas as mortes por doença cardiovascular nos Estados Unidos da América em 1990. 
Julga-se que o risco de ocorrer um enfarte do miocárdio se reduz de 50 a 70% quando o 
indivíduo deixa de fumar (18,61). O predomínio de fumadores é actualmente maior nos 
homens do que nas mulheres, maior nas pessoas de raça negra do que na de raça branca. 
No entanto o número de fumadores diminuiu substancialmente de 40% em 1965 para 29% 
em 1987. A diminuição foi maior nos homens em comparação com as mulheres. A morte 
por doença coronária nas mulheres com menos de 65 anos de idade é atribuída ao facto de 
fumarem, em 1965 foram 26% as mortes e em 1985 aumentou para 41% de mortes devido 
ao facto de terem aumentado o número de mulheres fumadoras (Department of Health and 
Human Services, 1989(62) citado por Manson et ai., 1992(18)) 

Segundo Holbrook et ai., 1984(63) citado por Bittner et ai., 1993(64) fumar é um 
dos factores de risco para os doentes coronários. 

2.2.5- Obesidade 

Define-se excesso ponderal quando o doente tem 20% ou mais do peso 
ideal. A obesidade provoca um esforço adicional do coração, pois há mais massa corporal a 
necessitar de sangue. Normalmente está associada a hipercolesterolemia, hipertensão 
arterial e a hipertrofia ventricular esquerda (19,21). Para reduzir este risco, o doente deve 
perder peso e seguir uma dieta baixa em gorduras (19,23). 

A estimativa de redução do risco do enfarte do miocárdio está associad à 
capacidade de manter o peso ideal. Quando um individuo está obeso (com peso>ou= a 
20% do peso ideal), a percentagem do risco é de 35 a 55%(18). Uma dieta baixa em 
gorduras saturadas e em colesterol conduz frequentemente a uma perda de peso. A redução 
de peso, a seu tempo, diminuirá os níveis dos maiores factores de risco aterogénico com a 
excepção do tabaco (Ashley et ai, 1974(65) citado por Caspersen et ai, 1993(24)) 

A obesidade está associada a um excessivo número de mortes por doença 
coronária(24). Está também associada a uma diminuição dos níveis de colesterol-
HDL.(23,24) e diabetes mellitus (23). 

A relação entre obesidade e risco de doença cardiovascular continua a ser 
enigmática, apesar de estar bem estabelecida a associação com vários dos seus factores de 
risco (diabetes, hiperlipidemia, hipertensão e o risco de originar o aparecimento da 
diabetes), no entanto existem estudos que consideram a obesidade, por si só, um risco para 
a doença coronária (23, Kannel et ai., 1974(66); Hubert et ai., 1983(67); Hubert, 1986(68) 
citados por Caspersen et ai., 1993(24)). É possível que o padrão de distribuição da gordura 
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corporal, nomeadamente o tipo andróide ( predomínio da gordura abdominal, e 
principalmente a gordura perivisceral (23,69) ) seja o subgrupo de maior risco(19)). 

2.2.6 - Sedentarismo 

O coração, como um outro músculo qualquer, necessita de ser exercitado 
para melhorar a sua função. Numerosos estudos provaram que a falta de exercício físico 
não só aumenta o risco de doença cardiovascular, como, também cancro, osteoporose e 
outras. O exercício pode baixar a pressão arterial, diminuir a vontade de comer e de fumar, 
melhora o aspecto físico, reduz o stress e faz com que o coração e os outros músculos 
trabalhem mais, efectivamente e eficientemente. 

A actividade física regular tem demonstrado reduzir os riscos de eventos cardíacos 
em estudos epidemológicos. Estudos de meta-análise compararam a incidência de doença 
coronária em ocupações diárias com diferentes níveis de actividade, e determinaram que o 
risco relativo de morte por doença coronária foi 1.9 em ocupações sedentárias comparado 
com ocupações activas(23). 

Propomo-nos desenvolver mais exaustivamente este tema em itens posteriores, 
dado que esta é a essência do nosso trabalho. 

2.2.7- Stress 

Quando se está exposto a situações de stress o corpo está preparado para 
uma resposta que é do tipo " flight or fight ", fazendo com que a pressão arterial e a 
frequência cardíaca aumentem. Ambas as alterações aumentam o trabalho cardíaco, 
aumentando também a necessidade de oxigénio. Se um indivíduo está permanentemente 
em situações de stress, pode desenvolver mais facilmente a doença das artérias coronárias 
do que um indivíduo que não esteja(20). 

No doente com cardiopatia isquémica, existem factores de ordem psicológica que 
estão mais pronunciados e lhes são mais característicos do que noutros indivíduos, 
podendo-se mesmo falar de Personalidade Prévia(19), caracterizada por: 

- Sentimento de urgência no tempo (o tempo não lhes chega para o que têm que 
fazer) 

- Envolvimento no trabalho, imagem de bom trabalhador 
- Exigência em relação a si próprios 
- Hostilidade reprimida e dificuldade em expressar os sentimentos 

Não é fácil modificar a personalidade, mas existem neste momento métodos, tais 
como psicoterapia de grupo, que ensinam o doente a lidar com a sua dependência e 
agressividade contida. O doente não deve esquecer que: 

- O trabalho é útil e necessário, mas não pode ser o seu único objectivo 
- Deve partilhar com prazer a companhia dos familiares, amigos e colegas, sem 

exigir que façam sempre o que quer 
- Deve manifestar sempre as suas opiniões, mesmo que sejam discordantes das 

pessoas que o cercam. 
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Stress e o coração - factos e estatísticas (31): 

- Um em cada sete Americanos (homens) têm um ataque cardíaco ou outra 
doença cardíaca antes dos 60 anos de idade 

- Dois em cinco adultos têm hipertensão arterial 
- O stress liberta ácidos gordos e glucose na corrente sanguínea, podendo ser 

convertidos em gordura natural e colesterol e depositados nas paredes das 
artérias coronárias. Este depósito cria resistências ao fluxo sanguíneo que passa 
nas artérias, contribuindo para hipertensão arterial 

- O stress premanente aumenta a tensão arterial e o colesterol e, por 
consequência, pode contribuir para a hipertensão crónica e para doenças 
cardíacas 

- O stress pode libertar hormonas, como também pode fazer a pessoa ficar 
susceptível à coagulação do sangue 

- Fumar aumenta em média 14 batimentos por minuto. Quando combinado com o 
stress, a frequência cardíaca aumenta para 38 batimentos por minuto. Os efeitos 
da cafeína são similares aos do cigarro 

- Juntamente com problemas cardiovasculares, o stress pode também provocar 
problemas musculares, respiratórios, da pele, sexuais, gastrointestinais, 
desordens de apetite e dependência química. 

2.2.8- Diabetes 

A diabetes é uma doença caracterizada pela elevação da taxa de açúcar no 
sangue, e que leva a alterações dos vasos sanguíneos, acelerando a progressão da doença 
coronária. 

A intolerância à glucose e os efeitos directos da obesidade estão também associados 
com hipertriglicemia, hipertensão, elevados níveis de colesterol-LDL e com a diminuição 
dos níveis de colesterol-HDL(23, Barret-Connor et ai., 1985(71) citado por Caspersen et 
ai., 1993(24)). Estes factores podem resultar num aumento do risco de doença coronária. A 
diabetes mellitus parece ter um efeito vasculotóxico e a manifestação macrovascular mais 
comum num diabético é a doença coronária. (Barret-Connor et ai., 1985(71) citado por 
Caspersen et ai., 1993(24)) 

Num diabético, o aumento de açúcar no sangue provoca um aumento de 
triglicerídios e de LDL e uma diminuição de HDL(23). O doente diabético que controla o 
seu nível de açúcar no sangue deve minimizar as modificações adversas do perfil lipídico. 

A diabetes mellitus acelera a aterogénese e aumenta o risco de ocorrer um enfarte 
do miocárdio(West, 1978(72) citado por Manson et ai., 1992(18)), particularmente nas 
mulheres (Butler et ai., 1985(73); Barret-Connor et ai., 1983(74) citados por Manson et ai., 
1992(18)). Numa população estudada, a percentagem de mortalidade por doença coronária 
é de 2 a 3 vezes maior entre homens diabéticos, e 3 a 7 vezes maior entre mulheres 
diabéticas do que entre pessoas sem diabetes (Kannel et ai., 1979(75); Barret-Connor et ai., 
1983(74); Manson et ai., 1991(76); Pan et ai., 1986(77); Kannel et ai., 1979(78) citados por 
Manson et ai., 1992(18)). A taxa de mortalidade por doença coronária nas mulheres 
diabéticas parece ser similar à taxa da mortalidade dos homens não diabéticos com a 
mesma idade (24). 

A diabetes parece acelerar o desenvolvimento dos tradicionais factores de risco 
coronários, assim como independentemente aumenta o risco de um enfarte do 
miocárdio(23, Jarrett, 1984(79); DeFronzo et ai., 1983(80); Ruderman et ai., 1984(81) 
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citados por Manson et ai., 1992(18)). Indivíduos com diabetes estão mais propensos do que 
os sem diabetes a terem associados os factores de risco, com um aumento do risco da 
doença coronária(24) 

A estimativa de redução do risco do enfarte do miocárdio associado à manutenção 
normoglicémica nos pacientes diabéticos é desconhecida até à data (18). A relação entre 
diabetes e doença cardiovascular não é uniforme em todas as populações (23) 

2.2.9- Anticoncepcionais 

As pílulas anticoncepcionais alteram as gorduras no sangue e aumentam o 
risco de trombose e obstrução dos vasos sanguíneos, sobretudo nas mulheres 
fumadoras(19). Podem, no entanto, utilizar-se para efeitos terapêuticos na prevenção da 
doença coronária, hoje em dia utilizados na terapêutica hormonal e de substituição. 

Após termos realizado a revisão bibliográfica sobre os factores de risco para a 
doença aterosclerótica, resumimos no quadro n.°l (Rothman, 1986(82) citado por Manson 
et ai., 1992(18)) os factores de risco como factores primários de prevenção para a doença 
coronária, e tentamos prever as "melhores estimativas" da redução dos riscos que se pode 
esperar em pacientes que com sucesso modificam os seus factores de risco 
cardiovasculares. 

Quadro 1 - Qualidade dos dados avaliados, Redução de riscos que se pode modificar, 
e eficácia de modificações estratégicas para intervenção na prevenção primária do 
Enfarte do Miocárdio 

INTERVENÇÃO 

Parar de fumar 

Redução do 
colesterol 

Tratamento da 
hipertensão 

FONTE DOS DADOS 

Estudos observados 

Meta - análises de estudos 
randomisados 

Meta - análises de etudos 
randomisados 

MÉDIA APROXIMADA DE REDUÇÃO NOS RIS COS 
DO ENFARTE DO MIOCÁRDIO 

EFICÁCIA DAS 
ESTRATÉGIAS 
CORRENTES PARA 
MOF1FICAR 

50 a 70% mais baixo os riscos nos ex fumadores comparado com os actuais 
fumadores, dentro dos 5 anos de cessão 

2 a 3% dos riscos desceram para cada 1% de redução no colesterol. O colesterol 
total reduz em média 10% com uma terapia dietética e frequentemente ultrapassa 
os 20% com drogas terapêuticas. 

O risco baixa 2 a 3% por cada 1% de 1 mm Hg ua pressão sanguínea diastolic». 
Em média a pressão sanguínea diastolics baixa 5-6 mm Hg com a combinação 
de dieta e com drogas terapêuticas 

Razoável para bom 

Exercício 

Manter o peso 
Ideai 

Meta - análise de estudos 
observados 

Estudos observados 

Mantendo uma vida com prática de exercido frequente tem menos 45% de 
probabilidades de ocorrer um EAM comparado com as pessoas que são 
sedentárias 

Tem 35 a 55% menos probabilidades de ocorrer um EAM as pessoas que 
mantêm um peso ideal comparado com as pessoas obesas ( > ou = 20% 
acima do peso desejável ) 

Razoável 

Manter nos 
pacientes diabé
ticos norm» 
glicemia 

Estudos randomizados 
(em desenvolvimento) 

Os dados existentes são insuficientes para prever estimativas. Razoável para pobre 

Terapia de repo
sição de estrogénios 
após a menopausa 

Meta-análise de estudos 
observados 

Há menos 44% de probabilidade de ocorrer um EAM nos pacientes 
tratados do que nos que não o usam, embora não esteja avaliado cor
rentemente as estimativas na combinação estrogénlo-progesterona 

Dados não avaliados 

Moderar o consumo 
de alcool 

Estudos observados Tem menos 25-45*/» de riscos os que não bebem comparado com os que 
bebem pouco ou moderadamente 

Dados não avaliados 

Aspirina em baixas 
doses 

Meta-anallse de estudos 
ran doml s a dos 

Tem menos 33% de risco os que usam comparando com os que não a usam Dados não avaliados 
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2.3 - Efeitos dos programas de reabilitação cardíaca nos factores de risco 
cardiovasculares 

Estudos de prevenção primária da doença coronária indicam que os factores de 
risco diminuem numa pessoa activa fisicamente, pois realizar exercício físico regularmente 
pode modificar favoravelmente a maioria dos factores de risco cardiovasculares como a 
dislipidémia, a intolerância à glucose, a hipertensão, a hipercoagulabilidade e o hábito de 
fumar(64). 

De forma sucinta , indicaremos quais as principais modificações induzidas pela 
prática regular de exercício físico nos factores de risco para a doença coronária: 

Segundo Bittner e Oberman,1993(64), o exercício físico diminui os níveis de 
triglicerídios e aumenta os níveis de colesterol das lipoproteínas de alta densidade (Hartung 
et ai., 1981(83) citado por Department of Cardiology of Royal Free Hospital London, 
1993(84)); quanto aos níveis de colesterol de lipoproteínas de baixa densidade, não se 
modificam substancialmente. Dados preliminares indicam que o exercício físico induz 
alterações favoráveis da quantidade de lipoproteínas. A sensibilidade à insulina e a 
tolerância à glucose tendem a melhorar(Pedersen et ai., 1980(85) citado por Department of 
cardiology of Royal Free Hospital London, 1993(84) ). A pressão sanguínea sistólica e 
diastólica basal diminuem com o exercício físico, e a pressão sanguínea durante exercícios 
submáximos é também mais baixa depois de os pacientes hipertensos terem realizado 
treino endurance(84). Dados preliminares indicam que os níveis dos factores de coagulação 
e outros índices hematológicos são favoravelmente alterados com a prática regular de 
exercício físico. Estas adaptações ao treino que reduzem os conhecidos factores de risco 
são mantidas geralmente só com a prática contínua de exercício físico e desaparecem com 
a falta do mesmo. Quanto ao facto de fumar, o exercício físico por si só não altera o 
hábito(64). 

3 - Terapêutica médica do enfarte agudo do miocárdio e da angina pectoris 

Segundo Camp, 1993(86) as terapêuticas médicas no enfarte do miocárdio e na 
angina pectoris são as seguintes: 

3.1 -Farmacologia 
- Betabloqueadores 
- Bloqueadores dos canais do cálcio 
- Nitratos 
- Inibidores da enzima de conversão (ACE) 
- Digoxina(50) 
- Aspirina 

3.2 - Procedimentos 
- Angioplastia coronária percutânea - (PTCA) 
- Arteroctomia ( DCA ) 

3.3 - Intervenções cirúgicas 
- Bypass à artéria coronária - (CABG) 
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4 - Problemas comuns do doente coronário 

Após um acidente cardiovascular o paciente sente várias dificuldades para retomar 
o ritmo diário, sendo vários os medos e os receios. No seio da família existem 
"medicamentos" milagrosos que por si só promovem a cura, a adaptação, o renascer do ser 
fragilizado e amedrontado que volta a casa. A força, a insistência e a ajuda de ultrapassar o 
sentimento de incapacidade, de medo quando encara o retorno ao emprego, a readaptação 
social, a actividade sexual, a condução do automóvel, a dor que persiste...na cabeça, são 
problemas que a maioria dos pacientes só consegue ultrapassar com a ajuda da familia, do 
médico,... e com a sua ajuda. 

É muito importante que o doente não se esqueça que deve adquirir hábitos 
saudáveis de vida, que deve aderir a um estilo de vida calmo e alegre, deve construir 
pontes em vez de paredes ou poços para ultrapassar os obstáculos e ter sempre a atenção de 
cuidar de um músculo que está lesionado e como tal tem certas e determinadas limitações. 

5 - A actividade física como forma de prevenção e manutenção da doença coronária 

Segundo Manson et ai., 1992(34), desde 1953 pelo menos 40 estudos 
epidemológicos observados avaliaram a relação entre exercício e a doença coronária. 
Desses 40 estudos, 30 encontraram um efeito protector da actividade física, variando com a 
magnitude de 10 a 50%. Os outros 10 não reportavam um efeito protector. 

Mais recentemente, métodos de investigação baseados em inquéritos admitiram 
uma relação directa de exercício com lazer(Taylor et ai., 1978(87); Paffenbarger et ai., 
1983(88) citados por Manson et ai., 1992(18)). Recentemente estudos prospectivos de 
larga escala indicaram que o facto de se manter uma actividade física regular está 
associado a substanciais reduções de incidência de doenças do coração (Peters et ai., 
1983(89); Lie et ai., 1985(90); Sobolski et ai., 1987(91); Ekelund et ai., 1988(92); Blair et 
ai., 1989(93) citados por Manson et ai., 1992(18)). 

Outros estudos referem que as pessoas activas podem estar mais saudáveis do que 
as pessoas inactivas, estar com saúde, e que a actividade física aparece para ter um efeito 
protector. O risco relativo de morrer com doença coronária foi de 1.9 nas pessoas 
sedentárias comparado com as pessoas activas, depois de ajustados os outros factores de 
risco (18). 

A sedentaridade deve ser considerada como um factor de risco da doença 
cardiovascular a modificar. Uma das melhores formas de prevenção primária do enfarte do 
miocárdio é a prática regular de exercício físico (18). 

O conceito de que uma vida sedentária conduz a um aumento das manifestações 
clínicas da doença coronária, especialmente enfarte do miocárdio e morte súbita, na 
generalidade, começa a ser aceite pelos profissionais da saúde. Frequentemente, a ideia 
expressa é de que a prática regular de exercício físico em conjunto com a redução dos 
factores de risco, ajudará a proteger o episódio inicial cardíaco (prevenção primária), 
ajudará os pacientes que sofreram um EAM, CABG, ou um PTCA (reabilitação cardíaca) e 
ajudará a reduzir os riscos de eventos cardíacos recorrentes (prevenção secundária) (94): 
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5.1 - Actividade física e prevenção primária da doença coronária 

Segundo Haskell, 1995(94), durante a última metade do século mais de 50 
estudos têm vindo a publicar a associação entre a actividade física e a prevalência ou 
incidência das manifestações clínicas iniciais da doença coronária, especialmente do 
enfarte do miocárdio e da morte repentina. As manifestações da doença coronária foram 
estabelecidas pela observação dos certificados de óbito, pelos registos hospitalares, pelos 
testemunhos dos médicos, por questionários concluídos por indivíduos ou por médicos, e 
pela avaliação médica conduzida por invertigadores. 

As ideias gerais obtidas são o resultado de uma revisão dos dados contidos em 
relatórios científicos dos efeitos da prevenção primáriada da actividade física, e os 
resultados indicam que são as pessoas mais activas que desenvolvem menos a doença 
coronária do, que se em contrapartida, estiverem inactivas, e, quando se desenvolve a 
doença coronária, ela acontece mais tardiamente e tem tendência a ser menos severa 
quando se réalisa a actividade física regular. Os resultados de numerosos relatórios são um 
pouco variáveis, demonstrando alguns estudos quais os efeitos benéficos de grande 
significado adquiridos com o exercício. Outros mostraram uma tendência favorável, mas 
não significativa a favor de maior actividade e alguns estudos realizados há vários anos 
(aproximadamente há 30 anos atrás) mostraram não haver diferenças quanto ao facto de 
praticar exercício físico e o desenvolvimento da doença coronária. De maior importância é 
a consistência encontrada de que estar fisicamente activo não aumenta o risco de 
desenvolver a doença coronária e que parecem ser as pessoas fisicamente activas as de 
menor risco(94). 

5.2 - Actividade física e prevenção secundária da doença coronária 

Tal como na prevenção primária, não há nenhum estudo definitivo que 
demonstre uma redução significativa de um novo evento cardíaco como resultado do 
exercício físico em pacientes com doença coronária estabelecida. Alguns estudos 
simplesmente compararam a taxa de mortalidade e morbilidade em pacientes cardíacos 
activos com os inactivos. Todos os estudos publicados mostraram não haver diferenças ou 
haver menor taxa de mortalidade em pessoas activas (94). 

Com a actividade física frequente existem mecanismos biológicos que modificam, 
protegendo, o paciente com doença coronária contra novos eventos. Uma variedade de 
modificações biológicas ou mecanismos têm sido propostos para explicar os efeitos 
benéficos da actividade física como forma de diminuir o desenvolvimento das 
manifestações clínicas da doença coronária ou melhorar o estado clínico global do paciente 
com doença coronária(64,94), como podemos observar no quadro n.° 2 
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Quadro n.° 2 - Mecanismos biológicos que com o exercício podem contribuir para a 
prevenção primária e secundária da doença coronária 

Mantém ou aumenta o fornecimento de oxigénio ao miocárdio 
• Retarda a progressão da aterosclerótica coronária (possível) 
• Melhora o perfil lipoproteico (aumenta os valores do HDL-C/LDL-

C)* (provável) 
• Aumenta o metabolismo dos glúcidos (aumenta a sensibilidade á 

insulina)(Provável) 
• Diminui a agregação das plaquetas e aumenta a fribrinolise(provável) 
• Diminui a adiposidade (normalmente) 
• Aumenta a vascularização colateral coronária (muito pouco provável) 
• Aumenta o diâmetro da artéria por dilatação ou remodelação (possível) 
• Aumenta o fluido sanguíneo coronário ou a distribuição (possível) 

■ Diminui o trabalho do miocárdio e a necessidade de oxigénio 
• Diminui a frequência cardíaca (Fe) basal e a Fe durante e no exercício 

submáximo 
• Diminui a pressão arterial sistólica e a média da pressão arterial durante o 

exercício submáximo e a pressão arterial basal também diminui (possível) 
• Diminui o trabalho cardíaco durante o exercício submáximo (possível) 
• Diminui os níveis de circulação das catecolaminas plasmáticas (diminui o 

tónus simpático) basais (provável) e nos exercícios submáximos 

- Aumenta a função do miocárdio 
• Aumenta o volume sistólico basal em exercícios submáximos e máximos 

(provavelmente) 
• Aumenta a fracção de ejecção basal e durante o exercício (provavelmente) 
• Aumenta a contractibilidade intrínseca do miocárdio (possível) 
• Melhora a função do miocárdio, resultado da diminuição do "afterload" 

(provável) 
• Aumenta a hipertrofia do miocárdio (provável), mas como consequência pode 

não reduzir o risco de doença coronária 

- Aumenta a estabilidade eléctrica do miocárdio 
• Diminui a isquemia regional basal ou em execício submáximos(possível) 
• Diminui as catecolaminas basais no miocárdio (possível) e nos exercícios 

submáximos ( provável) 
• Aumenta o limiar de fíbrilação ventricular (possível) 

Expressões de probabilidade desse efeito que ocorreria para uma participação individual num programa de 
16 semanas a 65-80% da capacidade funcional, durante 25 minutos ou mais por sessão (300 kilocalorias) 
para três ou mais sessões por semana classificadas desde pouco provável, possível, bastante provável e 
frequentemente. 

Abreviaturas: HDL-C = Colesterol lipoproteinas de alta densidade; LDL-C = Colesterol lipoproteinas de 
baixa densidade. 

* surge uma contrariedade em relação ao resto da revisão bibliográfica, visto ser provável de que com o 
exercício as lipoproteinas de baixa densidade diminuírem e não aumentarem como resultado do treino. 
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6 - Reabilitação cardíaca em doentes coronários 

Durante a primeira metade do século, os doentes que sofriam um enfarte do 
miocárdio eram submetidos a um descanso total, no mínimo de 6 a 8 semanas, por causa 
do receio de formação de um aneurisma ventricular ou de uma ruptura ventricular. Até 
uma actividade física mínima, como tomar banho, vestir-se e auto-alimentar-se era 
severamente restringida (64). Em 1951 Levine e Lown(95) citado por Bittner et ai., 
1993(64) propuseram a seguinte actividade "Tratamento cadeira na trombose coronária 
aguda " . A actividade física era severamente restrita, mas os pacientes podiam estar 
sentados numa cadeira durante uma a duas horas por dia, começando no primeiro dia após 
o enfarte do miocárdio. Na década que se seguiu, muitos estudos escandinavos 
promoveram o desenvolvimento do conceito de actividade física realizada "cedo", depois 
de um enfarte do miocárdio (96). Estes resultados encorajadores conduziram a vários 
estudos sobre os benefícios do exercício por todo o mundo, incluindo a National Exercise 
and Heart Disease Project nos Estados Unidos da América (Oberman et ai., 1986(97); 
Shaw, 1981(98) citados por Bittner et ai., 1993(64)). No início dos anos setenta, o 
exercício na reabilitação cardíaca começou a ser comum para os pacientes com doença 
coronária e nos anos noventa a reabilitação cardíaca teve um progresso considerável. Em 
adição verificam-se progressos de procedimentos cirúrgicos, agentes farmacológicos e de 
terapias psicológicas (61) que melhoram o prognóstico do doente coronário. 

O exercício físico é um dos aspectos mais importantes da reabilitação cardíaca. O 
exercício regular confere benefícios importantes para os pacientes com doenças cardíacas. 
Dados adquiridos parecem indicar que os programas de reabilitação devem ter origem 
multifactorial, ter como componente o exercício e devem começar após o enfarte (99). 
Estudos clínicos aleatórios de reabilitação cardíaca realizados durante a hospitalização por 
enfarte do miocárdio demonstraram que normalmente existe uma tendência para uma 
menor mortalidade nos pacientes que realizavam actividade física(94) 

6.1 - Benefícios da actividade física regular em doentes coronários 

A actividade física regular e dinâmica pode aumentar a capacidade cardiovascular 
funcional, o esforço ajuda a reduzir os factores de risco para a doença coronária, e deste 
modo o exercício desempenha um papel fundamental tanto na prevenção primária como na 
prevenção secundária da doença coronária (100). 

O exercício físico pode aumentar a capacidade funcional cardiovascular e diminuir 
as necessidades de oxigénio do miocárdio para qualquer nível de actividade física em 
pessoas com doença coronária e também na maioria dos pacientes com doenças 
cardiovasculares. O potencial risco da actividade física pode ser reduzido por uma 
medicação prévia, supervisionada quando apropriada e educada (100). 
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6.1.1 - Modificações cardiovasculares, cardio-respiratórias e psicológicas 
resultantes da actividade física regular 

6.1.1.1 - Benefícios fisiológicos 

Tanto as pessoas saudáveis como as que têm doenças cardiovasculares, 
normalmente obtêm uma melhoria na tolerância ao exercício com a prática regular. Esta 
melhoria é resultado do aumento da capacidade para usar o oxigénio e para obter energia 
para o trabalho físico. As modificações desejáveis nas funções hemodinâmicas, hormonais, 
metabólicas, neurológicas e respiratórias também estão associadas com o aumento da 
tolerância ao exercício(lOO). O treino físico resulta numa diminuição das necessidades de 
oxigénio do coração para um dado nível de consumo total (do corpo) de oxigénio. Tal 
manifesta-se por uma diminuição do trabalho do músculo cardíaco multiplicado pela 
pressão arterial sistólica para qualquer nível de exercício. Estas modificações são benéficas 
especialmente em pessoas com doença isquémica (Clausen et ai., 1971(101) citado por 
McHenry et ai., 1990(100)). 

O treino físico pode também alterar o metabolismo lipídico e glucídico com 
diminuição do risco de doença vascular aterosclerotica. Este resultado é mais visível no 
aumento das lipoproteínas de alta densidade (Tran et ai., 1985(102) citado por McHenry et 
ai., 1990(100)). Quanto ao desenvolvimento da força muscular, esta é importante na 
prevenção e na reabilitação de determinados problemas musculoesqueléticos, como por 
exemplo a redução do número de quedas do doente idoso(McHenry et ai., 1990(100)). 

Segundo a bibliografia, o doente coronário realizando exercício físico regular pode 
obter as seguintes modificações: 

Diminuição da viscosidade sanguínea (103) 
Aumento da densidade capilar ( 103,104) 
Aumento da actividade enzimática muscular (103,105,106) 
Menor risco de ocorrer um enfarte agudo do miocárdio fatal - morte repentina e morte por 
outras causas (61,107,108) 
Aumento da eficiência da extracção de oxigénio e do metabolismo do músculo esquelético. 
Diminui o trabalho cardíaco e melhora o fluido sanguíneo da artéria coronária colateral 
(99,100,105,109,110). 
Diminui a média de morte por doença cardiovascular (6,84,99,111,112) e a 
morbilidade(6,61,64) 
Diminuiem as necessidades metabólicas e circulatórias das actividades diárias (104,113) 
Aumenta a capacidade de trabalho (99) 
Diminui a frequência cardíaca basal e de exercício submaximal(106) e a pressão sanguínea 
tanto a basal como a em esforço submáximo (18,61,84,99,100,105,113,114). 
Diminui a frequência cardíaca, a pressão arterial e os níveis de lactacto nos exercícios 
submáximos que podem ser demonstrados com o exercício regular (99,115) 
Aumento das fibras tipo I como resposta ao treino contínuo e das fibras tipo lia como resposta 
ao treino intervalado (104) 
Aumenta o limiar anaeróbio (116) 
Ajuda a reduzir o peso e aumenta a massa magra corporal, diminui os triglicerídios, aumenta as 
HDL, diminui as LDL(18,61,84,100,117) 

- Modifica os hábitos tabágicos e dietéticos (61,100,117) 
Há uma maior extracção de oxigénio por unidade muscular, como consequência de um menor 
trabalho cardíaco para os esforços da vida quotidiana(18,61,105,118) 
Há um aumento da actividade fibrinolítica do plasma, ou seja, melhora a capacidade para 
dissolver os coágolos sanguíneos (18,84,100) 
Permite um melhor controlo dos níveis de glucose nos pacientes diabéticos diminuindo as 
necessidades e as doses de insulina ou dos antidiabéticos orais (84,100,114) 
Com animais o treino aeróbio provocou um aumento do diâmetro das artérias coronárias (119) 
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Há um aumento da capacidade funcional e do V02máx (61.64,106,115,120,121) 
Reduz o risco de reenfarte (61) 
Induz modificações nos factores de risco - dislipidémia, intolerância á glicose, hipertensão, 
hipercoagolação e fumar (18,61,64,84,99) 
Aumenta as enzimas oxidativas ( 104) 
Aumento da utilização dos ácidos gordos e diminuição da utilização do glicogénio (104) 

6.1.1.2 - Benefícios psicológicos 

A actividade física supervisionada pode prevenir ou diminuir a ansiedade e a 
depressão em determinadas pessoas. A ansiedade e a depressão são comuns tanto nas 
pessoas saudáveis fisicamente como nas pessoas com doença física. Um doente coronário 
realizando actividade física regular pode recuperar a confiança, a auto-estima e um sentido 
de independência. Este, quando fisicamente treinado, está apto para mostrar a si próprio e à 
sua família que é capaz de assumir a sua posição social. Uma intervenção no estilo de vida, 
incluindo educação, e aumentar a actividade física, pode prevenir ou reduzir 
consideravelmente as consequências emocionais e físicas da doença cardiovascular (100). 
O exercício pode também melhorar a capacidade e aptidão para retornar à sua profissão 
(61,64,100) 

6.2 - Efeitos dos programas de reabilitação cardíaca na mortalidade e na 
morbilidade 

Segundo Bittner et ai.,1993(64) os programas de reabilitação cardíaca realizados 
com homens de média idade, depois de sofrerem um enfarte agudo do miocárdio, 
diminuíram consistemente a mortalidade mas não protegeram contra um reenfarte. O 
reinfarte em pessoas treinadas é menos provável que seja fatal, possivelmente devido ao 
aumento da perfusão miocárdica. Em relação aos pacientes idosos não existem dados de 
eficácia da reabilitação na redução da mortalidade e da morbilidade. A interacção entre 
actividade física e agentes farmacológicos não tem sido relativamente exploradas. Existem 
alguns dados de aconselhamento para seleccionar os pacientes que provavelmente podem 
beneficiar da reabilitação, e do tipo de programas de reabilitação que podem produzir 
resultados favoráveis(122). Segundo Siscovick et ai., 1991(123) o risco de acontecer 
paragem cardíaca durante o exercício aumenta com a realização de exercícios vigorosos e 
está associado com o aumento do risco de morte súbita. Segundo Thompson, 1993(124) as 
maiores complicações que podem ocorrer durante o exercício são: arritmias cardíacas, 
enfarte do miocárdio e morte súbita. 

6.3 - Efeitos dos programas de reabilitação cardíaca nos factores de risco 
cardiovasculares 

Como já referimos no ponto 2.3 deste capítulo, existem estudos de prevenção 
primária da doença coronária que indicam que o exercício realizado regularmente pode 
modificar favoralvelmente a maioria dos factores de risco cardiovasculares como a 
dislipidémia, intolerância à glucose, hipertenção, hipercoabilidade e tabagismo(64). 
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Homens, mulheres e todos os grupos etários parecem beneficiar com os programas 
de reabilitação, e dados recentes sugerem que os pacientes mais debelitados podem 
experimentar melhoras significativas com a actividade física regular. A actividade aeróbia 
com níveis de intensidade normais tendem a actuar predominantemente sobre as 
adaptações periféricas (musculares) ao exercício, considerando que exercícios de 
intensidade alta podem aumentar a perfusão miocárdica e a capacidade de trabalho^ do 
miocárdio. Quanto ao facto do paciente ser fumador, com a actividade física o hábito não é 
alterado por si só. Em relação a outras componentes relativas à saúde podem, também, ser 
potenciados os efeitos benéficos através da actividade física regular. Esta, quando realizada 
a longo prazo, induz modificação dos factores de risco nos doentes coronários (64). 

7 - Prescrição de exercícios, contra-indicações e avaliação do esforço em 
programas de reabilitação cardíaca 

Normalmente, os princípios de prescrição de exercícios para doentes coronários 
não diferem dos exercícios recomendados para pessoas saudáveis. No entanto, a forma 
como são aplicados é diferente. A prescrição de exercícios em pessoas saudáveis é 
influenciada por vários factores, que incluem necessariamente objectivos, incluem também 
o tempo disponível dos participantes e as suas preferências pessoais, assim como 
considerações práticas, tais como custos, equipamento eficaz e outras. Estes factores são 
utilizados para estabelecerem uma frequência e intensidade apropriadas, duração e a forma 
de treino, assim como uma avaliação segura da progressão. A prescrição de exercícios para 
pacientes com doença coronária é determinada pelos mesmos parâmetros. No entanto, as 
necessidades e os objectivos dos doentes coronários diferem dos das pessoas saudáveis de 
acordo com a gravidade da doença, das limitações físicas provocadas pela doença e pela 
fase de reabilitação em que os doentes se situam. Desta maneira, a aplicação dos princípios 
de prescrição de exercícios e quanto eles afectam a regulação da frequência, intensidade e 
duração do treino, a selecção da forma de treino, e a progressão segura será diferente para 
os doentes coronários. As componentes básicas de uma sessão de treino para participantes 
saudáveis inclui um período de aquecimento - 5 a 10 minutos; um período de treino de 
força - 10 a 20 minutos; um período de treino aeróbio - 15 a 60 minutos; e um período de 
arrefecimento - 5 a 10 minutos. O período de aquecimento deve incluir exercícios de 
flexibilidade e exercícios aeróbios de baixa intensidade, como andar, "slow jogging", ou 
"cycling". O treino de força deve incluir actividades de resistência para o condicionamento 
muscular. A prescrição da fase de treino aeróbio é baseada na frequência, intensidade, na 
duração do treino, na forma da actividade e no nível inicial da capacidade física. O 
programa para doentes coronários deve incluir as mesmas quatro componentes que são 
descritas para as pessoas saudáveis, com excepção do tempo proposto para cada 
componente, que deverá variar dependendo da fase de reabilitação. Na quadro n° 3 
apresentamos as "guidelines" que prescrevem exercícios para doentes coronários durante 
as várias fase de reabilitação em comparação com os exercícios prescritos para pessoas 
saudáveis(125). 
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Quadro n° 3 - Guidelines para prescrição de exercícios para doentes coronários 
comparados com os das pessoas saudáveis (125) 

FASEI FASE II FASEin.IV* 
Prescrição (programa hospitalar) (durante os 3 meses) Pepois dos 3 meses) 

PESSOAS 
SAUDÁVEIS 

Frequência 

Intensidade 

2-3 vezes/dia 

MLRHR + 20 
CABG:RHR+20 

Duração MI: 5-20 min. 

Tipo de 
actividade 

bicicleta, subir 
escadas, TDM 

1-2 vezes/dia 

MI: HRH + 20",RPE 13 
CABG:RHR + 20" 
RPE13 

MI: 20-60min 

TDM(andar, andar-
jogging), bicicleta, 
ergómetro de braços 
cal, \vt tr 

3-5 vezes /semana 

60-85%HR 

3-5 vezes/semana 

60-85%HR 

Andar, bicicleta, jogging Andar, jogging, 
nadar, cal,wt tr, desportos correr, bicicleta, 
"endurance" nadar, desportos 

"endurance", wt tr 

MI = doente com enfarte agudo do miocárdio; CABG = doente que sofreu uma cirurgia à artéria coronária -
bypass coronário; HR = frequência carcHaca(bpm/min); HRH = estar deitado; TDM = treadmill; cal 
=calesténicos; wt tr = treino com pesos; RPE = avaliação do esforço 

* Muitas vezes utiliza-se a fase IV como sendo uma fase de programas de manutenção a longo prazo, os 
doentes coronários nesta fase não têm supervisão. 

" 3 a 6 vezes por semana depois da cirurgia ou de um EAM. A intensidade baseada na frequência cardíaca é 
de 60 a 70% da média da frequência cardíaca máxima de reserva. 

A reabilitação cardíaca é frequentemente administrada num processo de três fases: 
Fase I - é a fase em que o doente coronário realiza a reabilitação após o acidente 

coronário; realiza-a no hospital em regime de internamento e tem a duração de 
cerca de 8 dias; 

Fase II - é o estádio intermédio, quando o doente já não está hospitalizado e realiza, em 
casa ou no hospital, a sua reabilitação durante os 3 primeiros meses após o 
acidente cardíaco; 

Fase III - realiza-se depois dos 3 primeiros meses, em casa ou em ginásios e estende-se 
para toda a vida 

A reabilitação cardíaca do doente internado é entendida como uma ajuda, de forma 
a aliviar os problemas associados ao acamamento, a reduzir a ansiedade e a depressão a 
desenvolver a confiança, a estabelecer uma educação tendo em vista a modificação dos 
factores de risco, a aumentar as hipóteses de retornar o mais cedo possível à sua actividade 
profissional. Nesta fase (fase I), o doente coronário tem necessidade de se movimentar 
cedo para ajudar a compensar os efeitos do acamamento. Um dos mais importantes 
aspectos da fase I é a necessidade de manter a capacidade de trabalho, força, e evitar 
problemas associados à hipotensão ortostática e o tromboembolismo. Os exercícios desta 
fase geralmente incluem muito cedo uma movimentação ( 2 a 4 dias após o enfarte ou após 
cirurgia). Durante a fase II e III, os programas de reabilitação cardíaca dão grande 
importância ao desenvolvimento da capacidade funcional. Durante estas fases, 
frequentemente o doente progride para um nível de capacidade excedendo aquela que 
possuía antes de ter sofrido o enfarte ou a cirurgia (125). 
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7.1 - Prescrição da intensidade de esforço no programa de reabilitação 
cardíaca 

A frequência, a intensidade, a duração do treino e o tipo de actividade são 
importantes ingredientes para uma prescrição de exercícios. O teste de esforço progressivo 
(GXT) é um instrumento importante para estratificar o risco dos pacientes, e deverá ser um 
guia num programa seguro com um nível adequado de supervisão e de monitorização 
(126 127). Em geral, o treino deverá constituir um tratamento seguro e eficiente. Das 
várias componentes de prescrição do exercício, a intensidade do exercício é a mais relatada 
na ocorrência de eventos cardíacos. Quando a intensidade dos exercícios ultrapassa a 
recomendada e quando é demasiado alta, provoca uma grande incidência de eventos 
cardíacos. O GXT é considerado um instrumento para prescrever o nível apropriado de 
intensidade de exercício (125). 

Nos programas de reabilitação cardíaca a intensidade de exercício e normalmente o 
equivalente a 70-80% da frequência cardíaca atingida no GTX (129). Fletcher, 1993(128) 
refere que geralmente a intensidade de exercício deve ser, aproximadamente, 50 a 85% do 
V02máx podendo a actividade progredir de acordo com a tolerância demostrada. Sendo 
assim, a'intensidade de treino inicial apropriada é de 50 a 70% do V02máx ou uma 
avaliação do esforço observado com a graduação de 12 a 13, numa escala de 6 a 20 (escala 
de Borg), mas, segundo Heath, 1993(115), o nível adequado de treino está normalmente, 
na maioria das actividades, situado entre 12 a 15 na escala de Borg. E segundo Kannel et 
ai 1979(99) a intensidade de treino recomendada é de 70 a 80% do V02máx.. Este deve 
sei baseado no GTX em cicloergómetro, dado ser o mais aconselhado para pessoas com 
menos capacidade física (doentes cardíacos) visto o V02máx, a frequência cardíaca, a 
pressão arterial e a ventilação pulmonar serem menores quando medidas em 
cicloergómetro em comparação com o treadmill. Segundo estudos, o V02máx medido em 
cicloergómetro é menor de 5 a 17% do que quando observado no treadmill. 

Com um número de sessões de 3 a 5 vezes por semana, estudos com pessoas de 
média idade e com idosos, indicaram que o exercício a baixa intensidade (60 a 73% da 
frequência máxima em treadmill) pode estabelecer benefícios cardiovasculares similares 
aos do treino de intensidade mais alta. Desta maneira, o exercício a baixa intensidade com 
uma duração longa e leve pode proporcionar a um grande número de doentes coronários 
benefícios (129). 

7.2 - Avaliação do nível de esforço realizado 

A escala para avaliar o nível esforço foi concebida e introduzida por Borg nos anos 
60 (Borg 1985(130); Borg, 1982(131) citado por Graves et ai., 1993(125), 128). A escala 
original é disposta em categorias com 15 graduações de 6 a 20, com uma ficha descritiva 
do esforço físico para monitorizar a intensidade de exercício (quadro n° 4). A avaliação do 
esforço observado para a mesma frequência cardíaca está linearmente relacionada com a 
intensidade de esforço(Borg, 1982(131); Pandolf, 1982(132); Sarglant et ai., 1973(133); 
Skinner et ai 1973(134) citados por Graves et ai., 1993(125)) e fadiga relativa (125). 

Em adição tem sido um indicador válido do esforço físico, altamente segura e pode 
ser utilizada em testes de repetição, dando também ao supervisor um indicador objectivo 
com os quais compara os graus relativos da fadiga obtida de teste para teste(125). 

Nalgumas pessoas, os valores máximos de esforço observados, segundo a escala de 
Borg, situam-se no grau 20 da escala. Uma classificação de 17 a 19 é normalmente a 
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prescrita para a maioria das pessoas saudáveis(125). Pollock et ai., 1982 (135) observou 
que os sujeitos jovens e saudáveis atingiram os valores máximos de esforço no grau 19 da 
escala de Borg; os sujeitos de meia idade saudáveis atingiram o grau 18 e os doentes 
cardíacos atingiram o grau 17. 

Quando se usa a escala de Borg, é aconselhável que os participantes não relatem a 
fadiga de um ponto específico, mas sim, da fadiga geral. Também é conveniente lembrar 
aos participantes quais são os vários pontos listados na escala; 6 a 7 pontos estão 
associados com o descanso, 12 a 13 pontos associam alguma a moderada dificuldade de 
esforço, de 14 a 16 pontos associa-se com esforço difícil, e de 17 a 20 pontos com muito 
difícil a esforço máximo (125). 

Quadro n° 4 - Escala de Borg (Borg, 1985(130) citado por Graves et ai, 1993(125)) 

Escala com 15 graduações 

Muito, muito leve 

Muito leve 

Razoavelmente leve 

Um pouco difícil 

Difícil 

Muito difícil 

Muito, muito difícil 

7.3 - Riscos, indicações e contra-indicações 

Segundo Thompson, 1993(136) as maiores complicações cardiovasculares que 
podem ocorrer durante a realização do exercício são: 

- Arritmias cardíacas 
- Enfarte agudo do miocárdio 
- Morte cardíaca repentina 

Muitos investigadores observaram a incidência de complicações cardíacas durante 
uma sessão de treino de reabilitação cardíaca (Thompson, 1985(137) citado por Thompson, 
1993(136). Haskell, 1978(138) citado por Thompson, 1993(136), obtiveram informações 
de 30 directores de programas de reabilitação cardíaca. Os resultados foram baseados em 
13.500 pacientes e em mais de 1.6 milhões de horas de exercício. Nestes resultados só 
ocorreram 61 complicações cardiovasculares, incluindo 50 interrupções cardíacas, que 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

37 



Revisão bibliográfica 

aconteceram durante ou logo após o exercício. Quanto ao abandono, este teve a incidência 
de 2, dos quais um foi devido a abandono e o outro devido a morte, em 33.000 horas e 
120.000 horas respectivamente. 

Os riscos dos programas de reabilitação foram reavaliados por Van Camp e 
Peterson, 1986(139) citado por Thompson, 1993(136), utilizando dados de 167 programas, 
com a participação de 51.000 pacientes e 2.3 milhões de horas de esforço físico. Os dados 
relatam 21 paragens cardíacas associadas com o exercício, 1 caso de abandono com 
112.000 horas de exercício, 1 morte com 790.000 horas de exercício e um enfarte do 
miocárdio em 300.000 horas de exercício. 

Ambos os estudos sugerem que o risco absoluto do exercício é constantemente 
baixo em doentes coronários (136) 

7.3.1 - Indicações para restringir o exercício 

Evidências físicas ou na história clínica, de que o exercício induz angina, síncope 
ou arritmias em qualquer participante, devem ser pesquizadas antes de se realizar o treino. 
A isquemia cardíaca pode manifestar-se no pescoço, braço, ombro, mandíbula, ou ainda 
sob a forma de um desconforto nas costas. Torna-se necessário ter cuidado porque alguns 
pacientes de meia idade associam-se aos programas de reabilitação só para "provar" que 
aqueles sintomas não são provenientes da doença cardíaca. E útil, por essa razão, saber 
quais os novos sintomas que se podem desenvolver com a iniciação de um programa de 
treino. Os pacientes que se sintam doentes ou tenham sintomas febris deverão ser proibidos 
de realizar o treino. Similarmente, os pacientes que estiveram doentes devem antes de 
retomar o treino, ser consultados pelo médico. O supervisor do programa deve certifícar-se 
em todas as sessões de treino que o paciente não desenvolveu novos ou progressivos 
sintomas desde a última sessão de treino. Durante os exercícios, sintomas significativos, 
incluindo novos episódios de angina, ou sintomas que tenham progredido, como 
palpitações, fraqueza, vertigens, fadiga extrema ou anormal, ou que aparentem um ar 
excessivo de ansiedade, indicam, para qualquer paciente, a finalização da sessão de treino e 
consulta médica (136). 

Em relação aos pacientes idosos, existem numerosas contra-indicações para 
realização de exercício físico quando são doentes coronários ou têm outra doença cardíaca. 
Modificação da prescrição do exercício podem ser realizadas normalmente para adaptar as 
contra-indicações relativas para o exercício(115). 

Ainda segundo Heath, 1993(115) as contra-indicações para os adultos idosos 
realizarem exercício são as seguintes: 

• Contra-indicações absolutas 
- Doença coronária severa - angina pectoris instável e enfarte agudo do 

miocárdio 
- Insuficiência cardíaca congestiva descompensada 
- Arritmias ventriculares descontroladas 
- Arritmias atriais (comprometendo a função cardíaca) 
- Doença cardíaca valvular severa 
- Hipertensão sistémica descontrolada (isto é, > 200/105 mmHg) 
- Hipertensão pulmonar 
- Miocardite aguda 
- Embolismo pulmonar recente 
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• Contra-indicações relativas 
- Doença coronária 
- Insuficiência cardíaca congestiva 
- Doença cardíaca valvular significante 
- Arritmia cardíaca 
- Hipertensão 
- Pacemaker permanente 
- Doença cardíaca congénita cianótica 
- Anomalias congénitas das artérias coronárias 
-Cardiomiopatia incluindo a cardiomiopatia hipertrófica e a cardiomiopatia 
dilatada 
- Síndrome de Marfan 
- Doença vascular periférica 
- Doença pulmonar resctritiva ou obstrutiva severa 
- Anomalias electrolíticas 
- Doenças metabólicas descontroladas 
- Qualquer doença sistémica grave 
-Desordens neuromusculares ou musculoesqueléticas que dificultam a 

realização do exercício 
- Obesidade extrema 
- Anemia 

Em relação aos doentes coronários que participam num programa de reabilitação 
cardíaca, não especificando nenhum escalão etário em particular, a avaliação realizada 
sobre o estado de saúde do paciente no início de cada treino é essencial, pois pode haver 
razões para que o paciente adie temporariamente a actividade. Em algumas circunstâncias, 
o staff de exercícios pode permitir a participação do doente com uma adaptação do 
exercício (por ex. diminuir a intensidade) e/ou com uma contínua supervisão ou 
monotorização, dependendo da estabilidade adquirida ou não pelo doente ou dependendo 
dos meios disponíveis na sessão de treino. 

Segundo Haskell et ai, 1993(140) as razões para temporariamente se adiar a 
actividade são as seguintes: 

- Doença recorrente 
- Doença cardíaca progressiva 
- Pressão arterial alta anormal 
- Modificações recentes de sintomas 
- Problemas ortopédicos 
- Perturbações emocionais 

Severas queimaduras do sol 
- Problemas alcoólicos 
- Disfunção cerebral - tonturas ou vertigens 
- Retenção de sódio - edema ou aumento de peso 
- Desidratação 
- Factores ambientais: 

- Clima (calor em excesso ou humidade) 
- Poluição do ar (fumo ou monóxido de carbono) 

- Demasiada benevolência: 
- Refeição abastada e pesada dentro de 2 horas 
- Café, chá (xantinas e outras bebidas estimulantes) 
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- Drogas: 
- Descongestionantes 
- Broncodilatadores 
- Atropina 
- Agentes para redução de peso 

A avaliação regular das respostas dos participantes ao exercício é essencial para 
implementar a prescrição do treino. Tal avaliação pode: 1 - indicar a necessidade de 
modificar a prescrição dos exercícios (isto é, aumentar a duração e/ou a intensidade num 
indivíduo que pode não estar a realizar num estímulo apropriado de treino); 2 - revelar 
sintomas ou sinais de esforço excessivo (tabela n°l); e 3 - revelar respostas inapropriadas 
ao exercício, o que pode indicar uma progressão da doença, além de que a aparência dos 
sintomas pode indicar desenvolvimentos de problemas novos a um medicamento(HO). 

Tabela n° 1 - Os sinais e sintomas de esforço excessivo, são os seguintes(140): 

• Durante e/ou imediatamente após o exercício: 

- Desconforto anginal 
- Ataxia ou confusão 
- Náuseas ou vómitos 
- Cianose ou palidez 
- Dispneia persistente, durante de 10 minutos ou mais 
- Arritmia 
- Braquicardia inapropriada 
- Diminuição da pressão sanguínea sistólica 

• Sintomas posteriores (atrasados): 

- Fadiga prolongada (mais do que 24 horas) 
- Insónias 
-Aumento de peso devido a retenção de líquidos - sal e demasiada água; 
- Insuficiência cardíaca 
- Taquicardia persistente 

No entanto, quando os sintomas e/ou sinais persistem deve-se interromper o 
programa de reabilitação. Segundo Haskell, 1993(140) os indicadores são os seguintes: 

- Problemas ortopédicos que se agravam com o exercício 
- Progressão da doença cardíaca devido a uma resposta negativa ou nula à 

medicação 
- Desenvolvimento de uma nova doença sistémica agravada pelo exercício 
- Grande cirurgia 
- Descompensação psiquiátrica 
- Alcoolismo agudo 
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Os indivíduos, doentes cardíacos ou não, que participam num programa de treino 
podem sofrer alterações psicológicas com o exercício e/ou ao longo do tempo, podendo 
isso indicar sinais e/ou progressão de doença subclínica. Segundo Haskell, 1993(140) os 
sinais e sintomas são os seguintes: 

- Fadiga excessiva 
- Dificuldades na respiração 
- Angina (ou modificação da angina típica) 
- Modificação do ritmo cardíaco 
- Aumento dramático do peso 
- Extremidades inchadas 
- Fadiga ou inquietação inesplicável 
- Modificação inexplicável da pressão sanguínea basal ou da mesma durante o 

exercício 
- Redução da capacidade física de trabalho 

7.3.2 - Exercícios dinâmicos e estáticos - indicações e contra-indicações 

Segundo Balady, 1993(141) e Sharkey et ai., 1993(142) na generalidade o exercício 
pode ser dividido em dois tipos de esforços: Dinâmico e Estático 

7.3.2.1 - Exercícios dinâmicos ou isotónicos 

As contracções dinâmicas podem ser concêntricas ou excêntricas. Nas 
contracções concêntricas o músculo encurta enquanto se desenvolve a contração muscular; 
Nas contrações excêntricas o músculo alonga-se enquanto se desenvolve a tensão muscular 
(142). 

Os exercícios dinâmicos envolvem movimentos com muitas repetições e com 
pouca resistência. É representado pela actividade rítmica como caminhar, jogging, bicicleta 
ou nadar. Estes exercícios incitam um aumento do fluxo sanguíneo para que os músculos 
trabalhem, com um acompanhar de aumento do retorno venoso do sangue. O exercício 
dinâmico produz um aumento da capacidade funcional, e é frequentemente designado por 
endurance ou treino cardiovascular (141,142). É também caracterizado por um aumento 
moderado da frequência cardíaca e da pressão arterial sistólica (142) 

Os exercícios dinâmicos são os mais aconselhados no programa de reabilitação 
cardíaca dado produzirem um grande aumento do débito cardíaco (143). Em relação ao 
endurance muscular, permanecem 70% dos ganhos do treino depois de 12 semanas de 
destreino (144). 

a) - Exercícios dinâmicos realizados com os membros inferiores 

Segundo Balady, 1993(141), a maioria dos regimes de treino endurance utilizados 
em pessoas saudáveis e nos doentes cardíacos são designados para obter gradualmente um 
resultado efectivo de treino. O efeito do treino compreende a capacidade para efectuar altos 
níveis de trabalho, com uma resposta inferior da frequência cardíaca (à média do trabalho 
submáximo) em comparação com as respostas anteriores. Aconselham-se, normalmente, 
actividades de baixas necessidades (para resultados desejáveis) quando se prescrevem 
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exercícios. O exercício deverá ser realizado a 60-90% da frequência cardíaca máxima 
(determinada nas provas de esforço em pacientes com doença cardíaca) e dever-se-á 
realizar de 3 a 5 dias de treino por semana com a duração de 20 a 60 minutos por sessão, 
para obter resultados efectivos de treino (American College of Sports Medicine, 1990(145) 
citado por Balady, 1993(141)). 

A selecção dos tipos de exercícios de baixa necessidade para um programa de 
treino requer uma compreensão das resposta fisiológicas a este tipo de exercícios, assim 
como os benefícios e os riscos da actividade específica (141). 

- Caminhar 

Caminhar é um exercício popular e muito prescrito porque é uma actividade que 
não requer nenhum equipamento especializado (excepto um bom e confortável par de 
sapatilhas) e não envolve a aprendizagem de nenhuma técnica. A maioria dos indivíduos 
sem problemas neurológicos, ortopédicos, ou vasculares(nos membros inferiores) podem 
facilmente iniciar um programa de caminhar com a mínima instrução. O caminhar activo 
pode produzir um trabalho com uma intensidade suficientemente alta capaz de melhorar a 
capacidade cardiovascular (McCartney et ai., 1991(146); Pollock et ai., 1971(147) citados 
por Balady, 1993(141)). O caminhar devagar por pessoas idosas frequentemente fornece 
uma adequada intensidade de treino. Porque essas pessoas idosas, normalmente não 
treinadas, têm um baixo pico de frequência cardíaca e de V02máx. Caminhar pode ser 
realizado dentro ou fora de casa (rua), mas as encostas devem ser evitadas quando se inicia 
um programa fora de casa. O tempo e o ambiente também são factores que se devem ter 
em linha de conta quando se realiza o exercício na rua. Caminhar num treadmill é um 
método de exercício conveniente, onde a marcha pode ser mantida, enquanto a graduação 
deve ser ajustada o necessário para aumentar a intensidade de exercício. Idealmente, a 
marcha realizada no treadmill deverá ser executada sem se segurarem ao corrimão, ou, no 
máximo, usar o corrimão para se equilibrar mas não para se apoiar. Inclinar-se no corrimão 
pode reduzir a quantidade de trabalho realizada efectivamente, e, esta, reduz a intensidade 
de teino(141). 

- Jogging 

O jogging é uma actividade de baixa intensidade, dinâmica e comum, que fornece 
exercícios de intensidade alta. Normalmente inicia-se a realização do jogging com 4 a 5 
minutos por hora e, como caminhar, não requer treino especial. Porque é uma actividade de 
alto impacto que pode conduzir a problemas ortopédicos, deverá realizar-se em superfícies 
absorvedoras de choque como no asfalto ou nas pistas de corrida revestidas de borracha. 
As superfícies de cimento devem ser evitadas, e as superfícies cobertas de erva também 
são ímpares para fornecer um apoio estável para os pés. Uns bons sapatos de corrida 
ajudarão a reduzir acidentes, embora o risco de acidente aumente com a velocidade e com 
a distância percorrida. As articulações da perna e do pé são as que mais frequentemente 
sofrem acidentes, com o joelho a ser a articulação com mais acidentes. Entre vários 
indivíduos que correm 10 a 25 milhas por semana, os acidentes excedem em média 30% 
por ano (Koplan et ai., 1982(148) citado por Balady, 1993(141)). 
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- "Stairclimbing": 

É uma forma de actividade dinâmica de baixo impacto que surgiu como uma 
alternativa ao caminhar ou ao jogging. Em muitos programas de reabilitação cardíaca 
concluiu-se que o "stairclimbing" é excelente para se poder criar programas variados. 
Também é verdade, como acontece nos exercícios realizados no treadmill, que inclinar-se 
sobre os suportes para as mão durante o exercício de "stairclimbing" reduz a intensidade de 
treino e invalida a estimativa de V02 ou o dispêndio calórico (141,149). Entre nós ainda é 
pouco utilizado. 

- Bicicleta 

Continua a ser a mais utilizada nos treinos da maioria dos programas de reabilitação 
cardíaca. As bicicletas fixas requerem pouco espaço e podem ser transportadas facilmente. 
Estas fornecem uma classificação extensa de intensidades de exercício que podem ser 
ajustadas em velocidade ou em resistência. Os valores de trabalho de bicicleta são 
reportados em watts ou medidos em kilogramas por minuto (Kg/min) (onde 1 watt é igual 
a 6 kg/min). A altura do assento da bicicleta deverá ser ajustada de tal forma que o joelho 
se incline ligeiramente no máximo da pedalada durante o exercício. Os cicloergómetros 
podem ser mecânicos ou electrónicos. Quando se utilizam os ergómetro mecânicos, a 
média de trabalho está dependente da manutenção da velocidade de execução do trabalho 
dos membros inferiores. Por essa razão, é necessária uma motivação da parte do sujeito 
para produzir um intensidade de treino constante. Os ergómetros electrónicos^ são 
designados como sendo aqueles que ajustam automaticamente a carga: a resistência 
aumenta ou diminui automaticamente dependendo da média de trabalho dos membros 
inferiores. Este dispositivo fornece estabilidade nos valores de trabalho e depende menos 
da motivação do paciente. Estas bicicletas são mais dispendiosas e mais difíceis de 
transportar. As bicicletas fixas fornecem um suporte estável para os pacientes que estão 
inseguros no treadmill ou que têm dificuldades em andar. A estabilidade dada pelo 
cicloergómetro também facilita a medição da frequência cardíaca e da pressão arterial 
durante a realização do exercício e durante a evolução da intensidade de treino. A técnica 
realizada no cicloergómetro envolve músculos e movimentos que não são requeridos 
frequentemente nas actividades diárias habituais. Muitos pacientes, particularmente os 
idosos, requerem cuidados na instrução e na condução durante a introdução do regime de 
treino em bicicletas fixas (141). 

- Saltar à corda 

É uma actividade dinâmica realizada com os membros inferiores, de alto impacto, e 
requer uma coordenação significante. A intensidade treino é difícil de medir, como as 
respostas fisiológicas durante este tipo de actividade. Devido à importância destas 
dificuldades, o saltar à corda não é aconselhado no treino com doentes cardíacos(Hl). 
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b) - Exercícios dinâmicos realizados com os membros superiores: 

- Exercícios realizados com os braços 

As respostas fisiológicas ao exercício dinâmico de braços diferem das dos exercícios 
de pernas e por conseguinte a prescrição de exercícios será afectada. Os exercícios 
dinâmicos de braços envolvem músculos com pequenas massas musculares localizadas na 
parte superior do corpo, mas necessitam frequentemente do recrutamento de outros 
músculos das costas, do tórax, da cintura pélvica, e da pernas para estabilizar o 
corpo(Astrand et ai., 1968(150) citado por Balady, 1993(141)). Como resultado, o V02, 
durante a realização de exercícios no ergómetro de braços, eleva-se curvilineamente com o 
trabalho médio progressivo de incremento similar (Balady et ai., 1990(151) citado por 
Balady, 1993(141)). Portanto, as respostas da frequência cardíaca e da pressão sanguínea 
durante a realização de exercícios no ergómetro de braços são variáveis e menos 
previsíveis. Num exercício de brasços, o V02 para o mesmo nível submáximo de trabalho 
excede o trabalho de pernas. Por esta razão, o trabalho de braços é menos eficiente, 
dispendendo mais calorias por quantidade de trabalho executado(Hl). Segundo Kannel et 
ai., 1979(99) os doentes coronários de baixo e moderado risco que têm capacidade de 6 a 8 
MET podem seguramente participar em actividades de treino com pesos. As respostas 
fisiológicas ao exercício realizado no ergómetro de braços relativamente ao exercício 
dinâmico de pernas em níveis submáximos e máximos, segundo (Miles et ai., 1989(152) 
citado por Balady, 1993(141)), serão apresentados no quadro n° 5 

Quadro n° 5 - Respostas reactivas dos exercícios de braços e de pernas 

Submáximo* Máximo 
Ergómetro Bicicleta Ergómetro Bicicleta 
de braços de braços 

Intensidade + + + ++ 
Consumo de oxigénio ++ + + ++ 
Débito cardíaco ++ + + ++ 
Volume sistólico + ++ + ++ 
Frequência cardíaca ++ + + + 
Consumo de 02 do miocárdio ++ + 
Pressão sanguínea sistólica ++ + + + 
Pressão sanguínea diastólica ++ + ++ + 
Resistência periférica total ++ + ++ + 

♦Comparação para a mesma intensidade de treino (W ou Kpm/min) 
+ = similar para ambos; ++ = maior dos dois 

Exercícios dinâmico de braços a qualquer ritmo de trabalho submáximo não só 
produzem um V02 elevado, mas também uma maior ventilação, valores de pressão arterial 
mais elevadas, aumento da frequência cardíaca e um elevado rendimento cardíaco em 
comparação com os exercícios dinâmicos de pernas(146). 

Como acontece com outras formas de exercícios dinâmicos, a idade parece afectar 
as respostas fisiológicas no trabalho de braços. Durante a realização de exercícios no 
ergómetro de braços, os homens atingem intensidades mais altas e de V02 do que as 
mulheres, e as pessoas idosas têm um menor ritmo de trabalho, um gasto de oxigénio 
maior e um desempenho menos eficiente do que as pessoas jovens (Balady et ai., 
1990(151); Cullinane et ai., 1992(153) citados por Balady, 1993(141)). Em relação à prova 
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de esforço realizada em treadmill, esta não pode ser usada para prever as respostas 
fisiológicas observadas no ergómetro de braços (Cullinane et ai., 1992(153) citado por 
Balady, 1993(141)). O ideal seria realizar a prova de esforço num ergómetro de braços 
para identificar a intensidade de treino para um regime realizado com exercícios de braços. 
Porque não é viável, a frequência cardíaca para um treino de braços pode ser estimada pela 
subtracção de 10 batimentos por minuto (bpm) aos aconselhados para os exercícios de 
pernas e também usar a escala de Borg para modificar posteriormente a intensidade de 
treino (Franklin, 1989(154) citado por Balady, 1993(141)). Porque no princípio a isquemia 
durante o exercício de braços aparece mais intensa do que durante o trabalho de pernas e 
porque o pico da frequência cardíaca e da pressão arterial são similares, se não superiores, 
durante o trabalho de pernas, é razoável e seguro retirar uma prescrição de exercícios das 
informações obtidas na prova de esforço realizada em treadmill ou no cicloergómetro (141) 

- Tipos de treinos dinâmicos realizados com os membros superiores 

O treino endurance da parte superior do corpo pode ser realizado por uma 
variedade de modalidades que normalmente requerem equipamento e instrução 
especializada. O ergómetro de braços é o protótipo de equipamento de treino de braços. 
Este pode ser comprado ou modificado a partir de um cicloergómetro existente, 
substituindo os pedais por punhos e sendo montado numa mesa à altura dos ombros. 
(McCarthy et ai., 1986(155) citado por Balady, 1993(141)). Os ergómetros de braços são 
portáteis, baratos e requerem pouco espaço, podendo ser mecânicos ou electrónicos. Os 
valores de trabalho são ajustados por alterações dos valores na manivela ou através de 
resistência contra o volante. Valores altos da manivela, ou seja, 60 a 80 rotações por 
minuto, são recomendados para maximizar a componente dinâmica do exercício, 
particularmente se são utilizados em ergómetros electrónicos. 5 a 10 minutos de treino no 
ergómetro de braços podem ser integrados num regime de treino, pelo menos uma ou duas 
vezes por semana. Este regime de treino ajudará a prevenir a fadiga muscular e a evitar a 
desmotivação, fornecendo diversidade na rotina. Quanto aos punhos, estes podem ser 
adaptados com uns grips especiais ou com uma correia para indivíduos com paraplegia. A 
execução dos movimentos num ergómetro de braços é facilitado quando estes são 
realizados na posição de sentado, na qual o ponto de apoio do punho está à altura do 
ombro. Monitorizar a frequência cardíaca durante e realização do exercício dinâmico de 
braços em qualquer das formas é difícil. O uso de um sistema de telemetria de alta 
fidelidade ou de monitores de pulso pode ser muito importante na avaliação das respostas 
da frequência cardíaca para qualquer intensidade de treino. Porque nem sempre há 
disponibilidade de material, o paciente pode, se necessário, interromper a actividade por 
períodos curtos e assim medir o pulso (141) 

O treino dinâmico pode ser combinado com exercícios de membros inferiores, 
numa vasta variedade de actividades, que fornecem um estímulo excelente de treino, 
embora, geralmente, a um custo metabólico elevado. Balady, 1993(141) refere as seguintes 
possibilidades de treino combinado: 

- "Cross-country skiing machines" 

Estas parecem ser convenientes e populares para realizar treino em casa. O uso 
deste equipamento permite simultaneamente um alcance vasto de modificação de 
movimentos dos braços e das pernas, e os pacientes necessitam de agilidade e coordenação 
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para realizar os exercícios. Esta combinação de exercícios de baixo impacto requer um 
grande consumo de oxigénio devido à grande quantidade massa muscular envolvida no 
trabalho. E, como tal, não é uma forma ideal de treino de baixa intensidade, e, 
consequentemente, não é recomendada a pacientes com doença cardíaca que estão a iniciar 
um programa de reabilitação ou que têm baixa capacidade funcional. As pessoas idosas, 
bem como as que têm problemas ortopédicos ou neurológicos, devem acautelar-se com 
este tipo de treino, principalmente no início do programa, dado tais factos poderem 
interferir no seu modo de andar ou na coordenação. 

- Remos e cicloergómetros que combinam membros superiores e inferiores 

São estas máquinas que utilizam um volante em vez de um mecanismo hidráulico, 
servindo assim para fornecer um excelente estímulo de treino para os braços e para as 
pernas, permitindo que os indivíduos estejam sentados. Simultaneamente, os braços e as 
pernastrabalham neste tipo de máquinas, necessitando assim de bastante oxigénio e de um 
regime cauteloso para os indivíduos que tiveram inicialmente uma experiência isolada de 
modalidades com braços e com pernas. Estas máquinas, contudo, podem ser usadas no 
treino específico dos membros. Aqueles indivíduos que toleram pouco o exercício, podem 
realizar os movimentos sentado em fila, mantendo as pernas fixas, com os joelhos 
ligeiramente flectidos, realizando assim trabalho com os membros superiores. A 
intensidade de treino pode ser ajustada no remador, ajustando assim a velocidade das 
remadas ou a frequência das remadas por unidade de tempo. 

- Nadar 

É uma modalidade que se realiza com a combinação dos braços e das pernas e que 
pode ser utilizada nos programas de reabilitação cardíaca. Realizar natação fornece um 
excelente estímulo de treino no endurance cardiovascular, mas normalmente a um custo 
metabólico alto. Esta actividade é aconselhável para a maioria dos pacientes com 
limitações ortopédicas, porque é uma modalidade de muito baixo impacto. Monitorizar a 
frequência cardíaca e controlar a intensidade de treino enquanto se realiza esta actividade 
serão tarefas difíceis quando comparamos esta com as outras formas de treino. As 
características de uma determinada piscina e a execução de uma técnica correcta utilizada 
para realizar a actividade também limitam a sua aplicação aos doentes cardíacos. Somos da 
opinião que um doente cardíaco deva realizar esta modalidade se já tiver vivências da 
modalidade anterior. 

- Dança aeróbica 

O baixo impacto e a utilização de steps são uma possibilidade a utilizar com 
doentes cardíacos. Estas actividades não requerem equipamento especializado e podem ser 
realizadas individualmente ou em grupo. A intensidade de treino pode ser monitorizada 
pelas respostas da frequência cardíaca. Pouco se sabe sobre o uso da dança aeróbica como 
forma de treino para doentes cardíacos. 
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7.3.2.2 - Exercícios estáticos ou isométricos 

Os exercícios estáticos envolvem movimentos com poucas repetições e com 
grande resistência. Estes, pela definição, deverão envolver apenas contracções isométricas 
nas quais se verifica um aumento da tensão muscular sem encurtamento muscular. No 
entanto, muito dos exercícios estáticos rotineiros (como levantar pesos) têm alguma 
componente dinâmica e podem ser melhor definidos por exercícios de resistência (141). O 
aumento da tensão muscular, durante esse tipo de trabalho, conduz a uma redução do fluxo 
sanguíneo muscular durante a contracção provocada pela compressão das arteríolas e dos 
capilares(American College of Sports Medicine, 1990(145) citado por Balady, 1993(141)). 
Este tipo de exercícios, a longo prazo, conduzem a um ganho de força, também chamado 
treino "power" ou "strengh" (141). As contracções estáticas provocam um aumento muito 
grande da frequência cardíaca e da pressão arterial sistólica e diastólica (106). 

No entanto os exercício de resistência estão, agora, a emergir como sendo uma 
importante componente no regime de treino dos doentes cardíacos. O exercício estático 
produz respostas com características de compressão durante as quais tanto a pressão 
arterial sistólica como a diastólica aumentam continuamente durante a contracção 
muscular e dimunuem abruptamente com o relaxamento (Asmussen, 1981(156) citado por 
Balady 1993(141)). A resposta da pressão arterial e da frequência cardíaca é proporcional 
à intensidade relativa da contracção muscular (isto é, a percentagem da contracção máxima 
voluntária), ao tamanho ou à massa dos grupos musculares involvidos na contracção e a 
duração da contracção (Seals et ai., 1983(157) citado por Balady, 1993(141)). Isto sustenta 
a razão do subsequente aumento da força muscular (ou contracção máxima voluntária), que 
depois de treinada induzirá uma resposta atenuada da pressão arterial e da frequência 
cardíaca para qualquer carga dada, porque agora a carga representa uma percentagem mais 
baixa da contracção máxima voluntária (Franklin et ai., 1991(158) citado por Balady, 
1993(141)) Porque as actividades da vida diária requerem mais trabalho de braços do que 
de pernas e porque as actividades realizadas com os membros superiores necessitam 
frequentemente de uma combinação de esforço dinâmico e estático (ex. carregar peso) o 
treino de resistência deverá ser integrado no regime de treino para doentes cardíacos (146). 

Segundo Bertagnoli et ai., 1990(159) citado por Balady, 1993(141) a adição de 
esforço estático ao trabalho dinâmico parece afectar as necessidades de oxigénio do 
miocárdio, relação essa favorável às respostas isquémicas que são atenuadas durante o 
esforço combinado em comparação com um esforço que seja só dinâmico. 

Dados relativos à eficácia do treino de resistência com doentes cardíacos 
demonstraram um melhoramento da força e do endurance muscular. Os regimes de treino 
descritos são bastante variados, frequentemente associados a treinos de resistência nos 
programas existentes de exercício dinâmico. . 

Os programas que incluem exercícios de força nos primeiros três meses, depois de 
entrar para o programa de reabilitação, obtiveram ganhos de força que vanam entre 22 a 
29% dos níveis basais depois de 10 semanas de treino e não houve resultados 
desfavoráveis(141). 

Segundo Balady, 1993(141) o treino de resistência pode ser realizado com uma 
vasta variedade de equipamentos, desde pesos livres, haltères, máquinas, até ao próprio 
peso corporal No entanto este tipo de treino requer instruções cuidadas para se obterem 
benefícios e para se reduzir ou evitar o risco de ocorrerem problemas ortopédicos e eventos 
cardíacos adversos. O treino com pesos deve ser realizado em posições corporais (sentado, 
deitado ou de pé) de forma a isolar os grupos musculares específicos, sendo a estabilidade 
da posição do corpo essencial. São recomendados movimentos com uma velocidade de 
execução rítmica de lento a moderado, os doentes também devem ser instruídos a expirar 
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quando realizam a contracção muscular para evitarem respostas cardiovasculares aditivas 
da manobra de Valsalva durante o exercício, e segundo Sharkey et ai., 1993(106) estas 
podem ocorrer durante a realização do esforço estático, aconselhando-se o máximo de 
cuidado quando se utiliza este tipo de esforço num programa de reabilitação cardíaca. 

Devem ser seleccionados exercícios específicos para treinarem a parte da frente e 
de trás dos maiores grupos musculares do corpo, i.e., os biceps e os triceps dos braços, o 
tórax a parte dorsal e os quadriceps. Os exercícios de rotina devem ser modificados após 
dois 'ou três meses para evitar a monotonia. A intensidade do treino de força pode ser 
ajustada por alterações em qualquer dos seguintes factores: carga (de pesos), numero de 
repetições por série, número de séries, e período de intervalo por séries. Uma sessão de 
treino deverá incluir 6 a 10 exercícios diferentes que exercitem a parte superior e interior 
do corpo a uma intensidade de 40 a 50%. Duas a três séries destes exercícios deverão ser 
realizados com um período de descanso entre as séries de 30 segundos a 1 minuto de 
intervalo. Cada série deverá incluir 10 repetições com um aumento gradual ate 15 
repetições, que poderão aumentar a seu devido tempo(141). 

O treino para doentes cardíacos não está limitado a uma actividade única e 
monótona Os regimes de treino podem e devem utilizar uma vasta variedade de 
actividades que envolvam os braços e as pernas e tanto o esforço dinâmico como o estático 
(quadro n° 6). Porque as respostas fisiológicas e isquémicas deste tipo de exercícios sao 
diferentes as propriedades das várias formas do exercício têm que ser bem compreendidas. 
Benefícios cardiovasculares significativos podem derivar de um programa de treino que 
utiliza uma diversidade de actividades de forma segura e eficiente. O aumento do 
endurance muscular e da força, com reduções na isquemia, pode traduzir-se numa vida 
mais satisfeita e produtiva para os doentes cardíacos (141) 

Quadro n° 6 

Pernas 

Tipos de exercícios 
Dinâmico 

Caminhar/jogging 
Cicloergómetro 
Subir escadas 

Estático (resistência)  
Extensão das pernas (quadriceps) 
"Leg curls" 
"Leg press" 
Adutores/abdutores 

Braços 

Ergómetro de braços 
Remos* 
Cross-country skiing* 
Ergómetros de braçose pernas* 
Nadar* 
Dança aeróbica* 

"Bicep curls" 
Extensão tricep 
"Bench press" 
"Lateral pull down" 
"Laterl raises" 
"Overhead press" 
"Bent-over row" 
"Seatd row" 

*combinação braços/pernas 

É importante este tipo de treino dado o doente cardíaco estar inserido numa 
sociedade em que a família, o trabalho, o lazer, etc, são partes activas na sua vida. O 
indivíduo vive com uma doença e deve aprender a viver com ela dado pertencer a uma 
sociedade a qual inclui a família, o emprego, o lazer, etc. Como qualquer outro sujeito 
activo, deve estar preparado para realizar actividades que são solicitadas diariamente, e que 
muitas das vezes não são previsíveis. 
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Segundo Hartley, 1993(99), os pacientes deverão ser protegidos cuidadosamente e 
devem receber uma prescrição de exercícios seguros eficientes baseados nos resultados da 
prova de esforço. Para que os programas sejam seguros, deve-se restringir a actividade a 
uma intensidade moderada ou realizada com a supervisão do médico. Os resultados desses 
programas demonstraram melhorar tanto a qualidade como a quantidade de vida. 

7.4 - Considerações especiais no treino de reabilitação cardíaca 

Num programa de reabilitação cardíaca, quando se prescrevem regimes de treino, 
deve-se ter em consideração as condições ambientais, como a exposição ao calor e frio 
extremo, a altitude elevada (pois afecta o transporte de oxigénio e/ou os processos 
termoreguladores que são cruciais para a capacidade de realizar o exercício), e a poluição 
do ar (pois os poluentes atmosféricos provocam efeitos agudos e crónicos numa variedade 
de mecanismos patofisiológicos). Tais exposições alteram as respostas fisiológicas ao 
exercício e comprometem a perfomance física. Um conhecimento das respostas físicas as 
condições adversas ambientais fornece um fundamento para ajustar os exercícios, 
minimizando a redução da perfomance, e evita acidentes quando as pessoas treinam ou 
competem neste tipo de condições adversas ambientais (160,161,162,163). 

Segundo Sharkey et ai, 1993(106) a resposta ao exercício é também influenciada 
pelos factores ambientais, incluindo a temperatura, a humidade, o movimento e a qualidade 
do ar, assim como o é também pela altitude. 
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m-METODOLOGIA 

1 - Métodos e material 

Após uma sessão introdutória onde os doentes foram esclarecidos pelo físiatra e por 
nós sobre os objectivos do nosso projecto "onde, com quem e durante quanto tempo iriam 
participar no programa", obteve-se o seu consentimento por escrito. 

O projecto de investigação tinha já sido aprovado pela Comissão de Ética, pelo 
Conselho de Administração e pelo director do serviço de Cardiologia do CHVNG. 

Foram seleccionados 20 doentes do sexo masculino, dos quais 10 iriam realizar o 
programa de reabilitação cardíaca (PRC) durante 16 semanas. No entanto 2 foram 
excluídos, um devido a motivos profissionais que o impediram de participar no programa, 
e outro por auto - suspender a medicação a meio do programa. Os restantes 10 iriam 
pertencer ao grupo controlo (GC), sendo estes doentes sedentários. Aqui também dois 
doentes foram excluídos, um devido a nunca ter comparecido aos testes de esforço 
marcados e o outro devido a ter-se deslocado para o estrangeiro. 

A média das idades dos doentes do grupo do PRC foi de 50 + 9.2 e a dos doentes 
do GC foi 57.6 ± 5 . 3 . 

Foram submetidos ao PRC doentes que sofreram Enfarte agudo do miocárdio 
(EAM) (25%), Angioplastia coronária percutânea (PTCA) (25%), bypass" coronário 
(CABG) (37.5%) ou EAM com CABG (12.5%). Excluíram-se os doentes do sexo 
feminino, os doentes de alto e médio risco, segundo os critérios de estratificação do risco 
do CFÍVNG (Quadro n.° 7) e os doentes que não realizaram a fase I e II no CHVNG de 
reabilitação cardíaca. Os resultados obtidos foram comparados com os do grupo controlo 
constituído por 8 doentes do mesmo sexo que sofreram EAM (12.5%), PTCA (25%), 
CABG (37.5%) ou EAM com CABG (25%) e que não realizaram o PRC. Estes realizaram 
a fase I e II de reabilitação cardíaca no CFTVNG e são doentes de baixo risco. 
As características da população do grupo do PRC e do GC podem ser observadas no 
quadro n° 8 

Quadro n.° 7 - Estratificação de risco 

BAIXO RISCO: 

- Capacidade funcional superior ou igual a 7 METs 
- Função ventricular esquerda : 

- Fracção de ejecção (FE) superior a 50% 
- classe 1 ou 2 da NYHA (New York Heart Association) 

Ausência de isquemia do miocárdio 
- em repouso 
- prova de esforço (PE) com valores superiores ou iguais a 6 
METs 

- ECG: ausência arritmias potencialmente malignas 
- Sem complicações após EAM ou bypass 
- Subida de tensões arteriais(TA) apropriada durante a PE 

Capacidade de auto monitorização da intensidade de exercício 
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RISCO INTERMEDIÁRIO 

- FE 35 a 45% 
- Angor instável ("de novo" ou alteração do padrão habitual) 
- Depressão de ST > 2mm com: 

- frequência cardíaca superior a 135 bpm 
- nível de esforço superiores a 5 METs 

ALTO RISCO 

- Capacidade máxima de esforço inferiores a 6 METs 
- FE inferior a 30-35% 
- Classe III ou IV da NYHA 
- Arritmias potencialmente malignas 
- Frequência cardíaca 135 > ou - lmm 
- Resposta hipotensiva ao esforço 
- EAM de repetição (2 ou mais) 

Quadro n° 8 - Características da população do grupo do PRC e do GC 

PRC GC 
SEXO MASCULINO 100%ln=8) 100%(n=8) 
IDADE X=50 ± 9.15 (39-67) X=57.62 ± 5.34 (50-64) 
FUMADORES 0% 12.5% 
EX-FUMADORES 75% 62.5% 
NUNCA FUMARAM 25% 25% 
EAM 25% 12.5% 
CABG 37.5% 37.5% 
PTCA 25%o 25% 
EAM + CABG 12.5% 25% 
ALTURA X=170.88+6.94(160-178) X=171.12±6.79(162-183) 
PESO INICIAL X=80.56±9.67(61.5-93) X=76.5±10.39(64-95) 
PESO FTNAL X=80.5±10.46(61-93.5) X=76.75±l 1.74(65-98) 

Todos os doentes realizaram uma prova de esforço com determinação do V02máx 
no início do programa e repetiram-na após 16 semanas de treino (os doentes pertencentes 
ao PRC realizaram a suas provas finais entre a 16a e a 22a semana após o início do 
programa). Quanto ao grupo controlo, este realizou também uma prova de esforço com 
determinação do V02máx antes e após 16 semanas. Todos os pacientes realizaram as 
provas iniciais e finais com a medicação que lhes tinha sido prescrita, assim como as 
sessões de treino. 

Compararam-se os resultados obtidos entre os grupos (GC e o PRC), entre os 
doentes pertencentes ao PRC, e compararam-se os resultados individuais dos doentes do 
PRC obtidos ao longo das sessões de treino. Os parâmetros de comparação foram os 
seguintes: 
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- Entre o grupo do PRC e o GC 

• V02máx (em valor absoluto, ml/KG e MET's) 
• V02 a 60% do V02máx 
• Limiar anaeróbio 
• Frequência cardíaca no momento que ocorreu o V02máx 
• Peso inicial 
• Peso final 
• Idade 
• Altura 
• Hábitos tabágicos 

- Entre os doentes do PRC 

• Frequência cardíaca basal antes e após o treino 
• Frequência cardíaca basal no início do programa e no final do 

programa 
• Tensão arterial basal antes e após o treino 
• Tensão arterial basal no início do programa e no final do 

programa 
• Intensidade de treino ao longo das sessões e respectiva 

frequência cardíaca 
• Assiduidade 
• Resultados dos questionários para avaliar a satisfação dos 

doentes 
• Idade 
• Peso inicial e final 
• Limiar anaeróbio (inicial e final) 
• V02máx inicial e final (em valor absoluto, ml/Kg e MET's) 
• FcV02máx (inicial e final) 

- Intra doente 

• Frequência cardíaca basal e de treino ao longo das sessões 
• Pressão arterial basal ao longo das sessões 
• Intensidade de treino 
• Para a mesma frequência cardíaca, a evolução da intensidade de 

treino 
• Para a mesma intensidade de treino, qual a evolução da 

frequência cardíaca 
• Peso corporal 
• Tabagismo 
• Motivação 
• Assiduidade 
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Os doentes do PRC realizaram 3 sessões de treino por semana com a duração de 60 
minutos, ao longo de 16 semanas. As indicações dos cuidados a ter com os doentes de 
acordo com a patologia e com as patologias associadas foram fornecidas pela fisiatra do 
CHVNG e o acompanhamento dos doentes em todas as sessões de treino foi realizado por 
3 cardiologistas do CHVNG. 

O protocolo utilizado nas nossas sessões de treino esteve de acordo com o utilizado 
no CHVNG - também utilizado no Hospital Ramón y Cajal(164). 

1.1 - PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS 

A análise estatística foi efectuada da seguinte forma: 

1 - Para a descrição da amostra recorremos aos valores da média, do desvio padrão, 
dos valores mínimos e máximos e valores percentuais 

2 - Para a comparação dos diferentes indicadores em estudo, em grupos 
independentes (grupo do PRC vs. GC) utilizamos o teste de Mann - Whitney 

3 - Para as comparações de medidas repetidas (no seio do mesmo grupo em 
diferentes momentos) e para os indicadores em estudo recorremos ao teste Wilcoxon 

O nível de significância foi mantido em 5%. 

1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TREINO 

Trata-se de um programa de treino que dá continuidade ao trabalho desenvolvido na 
fase I e II, sendo também definido como um programa de treino de manutenção, dada esta 
fase de treino ser a IH ou a IV como a definem alguns autores (164). 

Neste programa tem-se como objectivo aumentar a capacidade funcional e 
capacidade aeróbia, mas é necessário, para que esta não diminuía, que o paciente continue 
a realizar os exercícios da fase II (164). 

A prova de esforço realizada pelos doentes serviu para ajustar a intensidade de 
treino e a frequência cardíaca(Fc) de treino em função da Fe máxima alcançada na prova 
de esforço (60 a 70%) e da FcV02máx (60 a 80%). 

Em cada sessão de treino respeitamos as seguintes fases de treino: 

- Fase inicial - caracterizada pela realização de exercícios de mobilização 
articular; Respiração cardiodiafragmática; Estimulação do sistema 
cardiovascular e respiratório; Mobilização dos principais grupos musculares; 
Desenvolvimento da resistência de força. Sempre de acordo com as patologias 
associadas dos doentes, dado ser um treino individual, pois há doentes com 
limitações osteoarticulares que obrigam o professor a realizar adaptações. Esta 
fase de treino teve a duração de 10 minutos. Cada série de exercícios foi 
composta por 4 exercícios diferentes e cada exercício da série tinha a duração 
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de trinta segundos. Realizaram-se 3 séries de exercícios com um intervalo de 
recuperação de 1 minuto, aproximadamente. Entre cada série era medido o 
pulso cardíaco, sendo os valores registados em ficha individual de treino. 

- Fase principal - Nesta fase de treino, dada as limitações de material, os doentes 
realizavam alternadamente por treino: treino em cicloergómetro ou caminhar 
durante 20 minutos alternado com corrida e 10 minutos de remo. 

O treino em cicloergómetro tinha a duração total de 35 minutos. Os 
pacientes iniciaram, numa primeira fase e nos primeiros 5 minutos, um 
exercício com intensidade de 25 Watts no cicloergómetro, e de 5 em 5 minutos 
a intensidade de treino era ajustada de acordo com a resposta do paciente, sendo 
o ponto de referência a Fe de treino. O objectivo era atingir a Fe máxima de 
treino durante os primeiros 10 a 15 minutos e durante o máximo de tempo. A Fe 
e a intensidade de treino eram registadas de 5 em 5 minutos na ficha individual 
de treino. Nos últimos 5 minutos em cicloergómetro, os pacientes realizavam o 
exercício a metade da intensidade de treino atingida nos últimos trinta minutos 
do treino e passado 2 minutos e trinta segundos, a intensidade de treino era 
reduzida para 0 Watts. Mantinha-se esta intensidade até terminarem os trinta e 
cinco minutos. O objectivo destes 5 minutos finais era baixar a Fe 
aproximando-se da Fe basal e de "retorno à calma". 

Como referimos atrás, os pacientes, nesta fase, alternavam o treino aeróbio 
em cicloergómetro com a marcha e com o remo. Sendo assim, quando 
realizavam marcha, os pacientes realizavam-na durante 20 minutos e os que não 
tinham problemas osteoarticulares, realizavam, ao fim de 5 minutos, 30 
segundos de corrida, que ia aumentando para 1 minuto de acordo com as 
respostas fisiológicas e com a recuperação. Os pacientes realizavam de uma a 
três vezes corrida durante os 20 minutos de marcha. O doente deveria caminhar 
dentro da sua frequência de treino e os valores da Fe eram registados de 5 em 5 
minutos. Após terminarem a marcha, os pacientes faziam remo durante 10 
minutos, sendo a intensidade de treino controlada pela Fe de treino e registada 
de 5 em 5 minutos na ficha individual de treino. 

A intensidade de treino aconselhada foi de 60 a 80% do V02máx e de 60 a 
70% da Fe máxima atingida na prova de esforço inicial 

- Fase final - Os pacientes durante aproximadamente 10 minutos realizavam 
exercícios respiratórios alternados com marcha lenta e, por fim, relaxavam 
deitados. 

Tivemos a preocupação de que os pacientes não realizassem exercícios de forma 
competitiva, nem em velocidade, nem em apneia. Os exercícios isométricos estiveram 
contra-indicados. A frequência cardíaca e a tensão arterial basal eram medidas no início e 
no final do treino. Quanto ao peso corporal, este era controlado semanalmente, sendo 
registado no início de cada semana. Importa referir que estávamos sempre acompanhados 
em todos os treinos por um médico cardiologista do CFTVNG. 
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1.3 - INSTRUMENTARIUM 

Factores e formas de controlo durante o treino 

Sendo os pacientes doentes coronários, e tendo também, alguns deles, patologias 
associadas, foi necessário controlar de forma cuidadosa todos os sintomas e sinais. Os 
sintomas e os sinais controlados foram os seguintes: 

- Hidratação 
- Alimentação 
- Dores anormais 

Sintomas osteoarticulares 
- Dores musculares anormais 

Sudação anormal 
- Tonturas 

Cansaço anormal ou excessivo 
Frequência cardíaca 

- Tensão arterial 
- Mal estar psicológico 

O controlo foi realizado através de consulta com o médico cardiologista no 
início, durante e no final do treino. O material utilizado foi o seguinte: 

- Talk test 
- Escala de Borg 
- Pulsómetro 
- Esfigmomanómetro 
- Estetoscópio 
- Pulsação radial 
- Ficha individual do paciente 

0 nosso programa realizou-se nas instalações da Faculdade de Ciências do 
Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. O material de treino foi cedido 
temporariamente pelos gabinetes de Fisiologia e Biologia do Desporto, pelo gabinete de 
Reabilitação e Reeducação e pela sala de musculação desta Faculdade e também pelo 
Centro de Medicina do Porto. O material específico com que desenvolvemos o nosso 
programa foi dividido por três zonas da seguinte forma: 

1 - Área de controlo 
2 - Área de realização dos exercícios 
3 - Zona de recurso 

1 - Área de controlo conta com o seguinte material: 
• Esfigmomanómetro 
• Estetoscópio 
• Ficha individual dos pacientes 
• Balança 
• Pulsómetros 
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2 - Área de realização dos exercícios: 
• 5 cicloergómetros ( 4 dos quais "Monark" e 1 electromagnético) 
• 3 remos 
• Cadeiras 
• Pesos ( 1 - 2 Kg) 
• Bastões 
• Colchões 

3 - Zona de recurso: 
• Desfíbrilador 
• Armário de guarda de objectos e processos clínicos dos pacientes 
• Medicação de emergência 
• Álcool 
• Algodão 
• Água 
• Bolachas 
• Copos 
• Pilhas 
• Papel absorvente de suor 

1.4 - EQUIPA DE TRABALHO 

A realização deste programa exigiu um trabalho de equipa a tempo inteiro. A 
equipa de trabalho era composta por: 

- Cardiologistas 
- Fisiatra 
- Professor de Educação Física 
- Psicólogo 
- Nutricionista 

Tanto a fisiatra, como o psicólogo, como o nutricionista estiveram sempre dispo
níveis no CHVNG, pois os pacientes eram aconselhados a apresentarem-se nos respectivos 
serviços do CHVNG quando necessário e para controlo. A fisiatra acompanhou as 
primeiras sessões de treino. 
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IV - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

1 - Apresentação das características físicas do grupo incluído no programa de 
reabilitação cardíaca (PRC) e do grupo controlo (GC) 

O grupo do PRC e o GC são grupos homogéneos em relação ao sexo (100%). Em 
relação à média da idade não há diferenças estatisticamente significativas, p=0.0655. 
Quanto à altura também não existem diferenças estatisticamente significativas, p=0.7522. 
Em relação ao peso corporal, tanto o peso inicial(antes de começar o programa de 
reabilitação cardíaca para o grupo do PRC e ás 0 semanas para o GC), onde p=0.4005, 
como o peso final ( após 16 semanas de treino para o grupo do PRC e após 16 semanas 
sem controlo de treino para o GC), com p=0.4619, não apresentaram diferenças 
estatisticamente significativas (quadro n° 9). 

No quadro n° 10 apresentamos a média e o desvio padrão do peso inicial, peso final, 
altura e idade do grupo do PRC e do GC. 

Quadro n° 9 - Características do grupo do PRC e do GC comparadas entre estes 
PESO A 

-0.84 
0.4005 

PESOB 
-0.74 

0.4619 

ALTURA 
-0.32 

0.7522 

IDADE 
-1.84 

0.0655 

A - Peso no início do programa (PRC)/ 0 semanas (GC) 
B - Peso no final das 16 semanas de treino (PRC)/ Final de 16 semanas (GC) 

Quadro n° 10 - Média (X) e desvio padrão(DP) das variáveis do grupo do PRC e do GC 

X+DP 
Min-Máx 

IDADE 
PRC 

50+9.2 
39-67 

IDADE 
GC 

57.6+5.3 
50-64 

ALTURA 
PRC 

170.88+6.9 
160-178 

ALTURA 
GC 

171.1+6.8 
162-183 

PESO A 
PRC 

80.6+9.7 
61.5-93 

PESO A 
GC 

76.5+10.4 
64-95 

PESOB 
PRC 

80.5+10.5 
61-93.5 

PESOB 
GC 

76.8+11.7 
65-98 

A - Peso no início do programa (PRC)/ 0 semanas (GC) 
B - Peso no final das 16 semanas de treino (PRC)/ Final de 16 semanas (GC) 

O grupo do PRC e o GC não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 
entre o peso inicial e final, sendo p=0.7196 e p=0.7781 respectivamente. 

A média de frequência aos treinos dos pacientes do PRC foi de 72.4% ± 15.2, 
variando entre 92.3% e 51.3%. O programa teve a duração de 16 semanas com 3 treinos 
semanais. 

Todos os doentes estavam medicados e realizaram o teste de esforço cardio-
pulmonar inicial e final sob medicação. 

O GC não frequentou os nossos treinos; os seus elementos deveriam ter seguido as 
indicações do médico fisiatra do CHVNG, realizando exercício em casa de acordo com as 
indicações e com as orientações realizadas no treinos da fase II do programa de 
reabilitação cardíaca do CHVNG. 
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Como podemos observar no quadro n.° 8 , não existem fumadores no grupo do PRC 
- deste grupo 75% são ex-ftimadores e 25% nunca fumaram. Quanto ao GC, a situação é 
idêntica, diferindo em 12.5 % da população que é fumadora, 62.5% são ex-fumadores e 
25% dos doentes nunca fumaram. 

Quadro n° 8 - Características da população do grupo do PRC e do GC 

PRC GC 
SEXO MASCULINO 100%(n=8) 100%(n=8) 
IDADE X=50 + 9.15 (39-67) X=57.62 + 5.34 (50-64) 
FUMADORES 0% 12.5% 
EX-FUMADORES 75% 62.5% 
NUNCA FUMARAM 25% 25% 
EAM 25% 12.5% 
CABG 37.5% 37.5% 
PTCA 25% 25% 
EAM + CABG 12.5% 25% 
ALTURA X=170.88±6.94(160-178) X=171.12+6.79(162-183) 
PESO INICIAL X=80.56±9.67(61.5-93) X=76.5+10.39(64-95) 
PESO FINAL X=80.5±10.46(61-93.5) X=76.75+l 1.74(65-98) 

Como foi referido anteriormente, foram excluídos dois doentes de cada grupo 
devido a motivos profissionais, auto - suspensão da medicação, saída para o estrangeiro e 
faltas de comparência aos testes de esforço. 

O grupo do PRC incluiu doentes que sofreram EAM (n=2 - 25%), PTCA (n=2 -
25%), CABG(n=3 - 37.5%) e EAM com realização de CABG (n=l - 12.5%). O GC 
também incluiu doentes que sofreram um EAM (n=l - 12.5%), um PTCA (n=2 - 25%), um 
CABG (n=3 - 37.5%) e um EAM com CABG (n=2 - 25%). 

2 - Resultados do programa de reabilitação cardíaca do grupo do PRC 

Foram registados em todos os treinos pelo cardiologista presente e pelo professor 
de educação física a frequência cardíaca(Fc) basal inicial e final de treino, assim como a 
tensão arterial sistólica e diastólica basal inicial e final de treino. Comparando os valores 
registados inicialmente com os que foram registados no final das 16 semanas de treino, 
observamos que existem diferenças estatisticamente significativas, tendo todos os valores 
diminuído, excepto a frequência cardíaca basal inicial de treino que, apesar de ter 
diminuído após as 16 semanas de treino, não apresentou diferenças estatisticamente 
significativas. Em relação às diferenças entre o início e o final do treino, é de realçar a 
diminuição dos valores da tensão arterial diastólica e sistólica basal, o que não aconteceu 
com a frequência cardíaca, que, no final do treino, era superior. Todos os valores médios 
das variáveis podem ser observados no quadro n.° 11, assim como os resultados 
estatísticos. 
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Quadro n.° 11 - Comparação entre a tensão arterial e frequência cardíaca basal observada 
no início e no final do treino, relativamente ao início e ao final do programa (após 16 
semanas) 

INÍCIO DO PROGRAMA FINAL DO PROGRAMA Z P 
TAB SISTÓLICA A 131.88±13.61 115.0+8.86 -2.53 0.0114 
TABDIASTOLICAA 80.62±5.63 74.38±6.23 -1.91 0.0557 
TAB SISTÓLICA B 130.0+13.09 112.5±7.07 -2.56 0.0105 
TAB DIASTOLICA B 80.0+4.63 71.25+6.41 -2.46 0.0141 
FC BASAL A 75.12+13.93 69.38+9.86 -1.75 0.0797 
FC BASAL B 82.0+13.19 74.88+10.7 -2.37 0.0178 

TAB - TENSÃO ARTERIAL BASAL 
A - VALORES RELATIVOS AO INÍCIO DO TREINO 
B - VALORES RELATIVOS AO FINAL DO TREINO 

Foi registada a frequência cardíaca para todas as intensidades de treino realizadas 
em cicloergómetro. No quadro n.° 12 (anexos), apresentamos a intensidade de treino com a 
respectiva frequência cardíaca atingida por cada paciente na Ia, 4a, 8a, 12a e 16a semana de 
treino. Podemos observar que, com o decorrer das semanas, os pacientes atingiram 
intensidades de treino superiores para frequências cardíacas mais baixas. 

Dado ser um grupo heterogéneo em termos de capacidades físicas, seleccionámos a 
intensidade de 50 Watts, dado ser a intensidade que quase todos os doentes atingiram no 
início do programa e que no final das 16 semanas de treino todos realizaram. Como 
podemos ver no quadro n.° 13, para a mesma intensidade de treino(50W) os pacientes, com 
o passar das semanas, obtiveram frequências cardíacas mais baixas. O p apresentou 
diferenças estatisticamente significativas entre a Ia e a 4a semana com p=0.028, entre a 4a e 
a 8a semana com p=0.017. Entre a 8o e a 12° semana não houve diferenças estatisticamente 
significativas (p=0.139). No entanto, a média dos valores da frequência cardíaca diminuiu, 
como poderemos observar no quadro n.° 14 . Da 12° para a 16° semana de treino 
registaram-se novamente diferenças estatisticamente significativas (p=0.018), como se 
pode observar no quadro n.° 15. 

Quadro n.° 14 - Frequência cardíaca atingida em cicloergómetro à intensidade de 50 W 

Doente 1° Semana 4o Semana 8o Semana 12° Semana 16° Semana Fe treino 
1 122 117 115 110 110 124-134 
2 82 80 75 74 72 82-90 
3 104 100 97 93 89 113 
4 * 115 110 109 108 115-122 
5 113 100 98 105 100 104-112 
6 103 96 91 88 79 102-108 
7 * * 102 95 94 100 
8 100 97 93 92 90 120-130 

Fe treino - Frequência cardíaca de treino aconselhada para cada paciente 
* - Este paciente não conseguiu atingir essa intensidade de treino 
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Quadro n.° 14 - Média e desvio padrão da frequência cardíaca atingida pelos pacientes em 
cicloergómetro à intensidade de 50W 

Ia Semana 4a Semana 8a Semana 12a Semana 16a semana 
X+DP 104+13.46 100.7+12.49 97.6+12.26 95.75±12.07 92.75+13.23 

Min-Máx 82-122 80-117 75-115 74-110 72-110 

Quadro n.°15 - Valor de P da média da frequência cardíaca atingida em cicloergómetro à 
intensidade de 50w entre as diferentes semanas 

Ia vs. 4a Semana 4a vs. 8a Semana 8a vs. 12a Semana 12a vs. 16a Semana 

z -2.2 -2.39 -1.48 -2.37 
p 0.028 0.017 0.139 0.018 

A intensidade de treino atingida por cada paciente não foi mais elevada porque são 
pacientes com limitações cardíacas. Foi aconselhada uma frequência cardíaca de treino 
para cada doente baseada nos resultados dos testes de esforço realizados inicialmente. 
Dependendo da patologia e da sua gravidade, foi aconselhada uma frequência cardíaca de 
treino baseada na frequência cardíaca atingida ao nível dos 60-80% do V02máx ou a 60-
70% da Fcmáx atingida na prova de esforço. 

Como podemos observar no quadro n.° 12 (anexos) e no quadro n.°13, os pacientes 
de início rapidamente atingiam a sua frequência cardíaca de treino em intensidades mais 
baixas, facto que foi melhorando com o decorrer do treino. 

Em todos os treinos tivemos a preocupação e o cuidado de que o paciente não 
ultrapassasse a sua frequência de treino, evitando assim possíveis acidentes. 

3 - Resultados obtidos pelo grupo do PRC e pelo GC nos testes cardio-pulmonares 

3.1 - Resultados do grupo do PRC 

Os valores do V02máx (consumo máximo de oxigénio) dos pacientes do 
grupo do PRC comparados entre o início e o final do programa não se apresentaram 
estatisticamente significativos (p=0.327), apesar de as médias dos mesmos valores terem 
aumentado cerca de 5%. O mesmo aconteceu com a Fe no V02máx (p=0.7792), com o 
V02máx ml/Kg (p=0.2076), com o equivalente metabólico(MET) (p=0.2076) e com o 
V02 a 60% do V02máx (p=0.4838). Quanto ao limiar anaeróbio (LAN) este também não 
apresentou diferenças estatisticamente significativas. Podemos observar estes parâmetros e 
os respectivos valores médios no quadro n.° 16 e no quadro n.° 17 (anexos). 
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Quadro n.° 16 - Valores médios e valores de p das variáveis obtidas nos testes de esforço 
cardio-pulmonar do grupo do PRC 

X + DPA X+DPB Z P 
V02máx 2155.12+382.27 2258.25+299.93 -0.98 0.327 
LAN 1311.75±199.85 1271+234.1 -0.14 0.8885 
Fe V02máx 147.5±19.29 146+23.56 -0.28 0.7792 
V02máx ml/Kg* 28.88+3.78 30.34±3.97 -1.26 0.2076 
MET's 8.25+1.08 8.67+1.13 -1.26 0.2076 
V02 a 60%VO2máx 1293.25±229.3 1347+174 -0.7 0.4838 

X - Média; DP - Desvio padrão 
A -Valores obtidos no início do programa 
B - Valores obtidos no final do programa (após 16 semanas) 
* - Kg por massa magra 

3.2 - Resultados do GC 

Os valores médios finais do V02máx, do V02máx (ml/Kg), os MET's e o 
V02 a 60% do V02máx diminuíram cerca de 5% comparativamente com os valores 
médios finais. Não houve diferenças estatisticamente significativas dos valores de p 
(quadro n.° 18). Quanto aos valores médios do LAN e da FcV02máx, estes aumentaram, 
no entanto sem diferenças estatisticamente significativas, apresentando o valor de p 
respectivamente igual a 0.8886 e 0.8332, como podemos observar no quadro n.° 18 . 

Quadro n.° 18 - Valores médios e valores de p das variáveis obtidas nos testes de esforço 
cardio-pulmonar do GC 

X + DPA X + DPB Z P 
V02máx 2070+404.54 1985.12±412.54 -0.7 0.4838 
LAN 1227.12+105.35 1246.25±220.14 -0.14 0.8886 
FcV02máx 141.38+15.62 143.5±13.51 -0.21 0.8332 
V02máx ml/Kg 27.72+5.3 26.83+6.34 -0.7 0.4838 
MET's 7.92+1.52 7.66+1.81 -0.77 0.4406 
V02 a 60%VO2máx 1241.93±242.7 1191.08±247.52 -0.7 0.4838 

A - Valores médios obtidos ás 0 semanas 
B - Valores médios obtidos após 16 semanas 
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3.3 - Comparação das variáveis observadas nos testes de esforço cardio-
pulmonares nas fases inicial e final entre o grupo do PRC e o GC 

Apesar de terem aumentado quase todos os valores médios das variáveis atingidas 
nos testes de esforço cardio-pulmonares pelo grupo do PRC e o mesmo não ter acontecido 
com o GC, as diferenças não foram estatisticamente significativas, como podemos 
observar no quadro n.° 19 . 

Quadro n.° 19 - Valores de p das variáveis observadas no teste de esforço cardio-pulmonar 
comparadas entre o grupo do PRC e do GC no momento inicial e no final(após 16 
semanas) 

Z P 
V02máx A -0.63 0.5286 
V02máx B -0.95 0.3446 
LANA -0.95 0.3446 
LANB -0.11 0.9164 
FcV02máx A -0.63 0.528 
FcV02máx B -0.84 0.3994 
V02máx ml/Kg A -0.84 0.4008 
V02máx ml/Kg B -1.47 0.1412 
MET's A -0.84 0.4008 
MET's B -1.47 0.1412 
V02 a 60%VO2máx A -0.63 0.5286 
V02 a 60%VO2máx B -0.74 0.4622 

A - Início do programa(PRC)/0 semanas(GC) 
B - Final do programa(PRC)/Após 16 semanas(GC) 

Em relação à frequência cardíaca(Fc) atingida pelos pacientes do PRC e do GC no 
Io teste de esforço e no teste após 16 semanas, e ao tempo de duração da prova por cada 
paciente, podemos observar no quadro n.° 20 que no grupo do PRC 75% dos pacientes 
aumentaram o tempo de prova em relação à primeira prova, e no GC aumentaram 50% dos 
pacientes. Quanto à frequência cardíaca atingida no teste final, pode-se observar que em 
relação ao Io teste e para o mesmo tempo de duração do Io teste, no grupo do PRC 62.5% 
dos pacientes no último testes diminuíram a sua frequência cardíaca, excepto 25% dos 
pacientes que atingiram valores mais elevados de batimentos por minuto e 12.5% que 
mantiveram a mesma Fe. No GC 50 % dos pacientes diminuíram a sua frequência cardíaca 
no último teste de esforço e 50% aumentaram a sua Fe. 
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Quadro n.°20 - Tempo do teste de esforço e Fe atingida no final do teste do PRC e do GC 

Tempo duração Fe final teste 
A B A B 

1 9.01 9.01 169 167 
2 9.32 9.01 121 103 
3 12.01 13.16 162 154 
4 9.14 11.06 143 152 

1 5 9.01 9.53 145 153 
6 11.02 10.48 1144 139 
7 9.13 10.13 123 127 
8 10.01 10.01 172 179 
1 10.14 12.01 157 137 
2 9.21 13.01 119 142 
3 10.01 10.38 147 147 
4 7.05 5.47 147 137 
5 9.01 7.28 158 147 
6 9.02 7.10 137 149 
7 10.56 10.02 120 121 
8 12.01 13.02 153 156 

A - Io teste de esforço 
B - Último teste de esforço - após 16 semanas 
g - Grupo PRC 
D-GP 

Como podemos observar no quadro n.° 20, os tempos do teste de esforço do PRC 
no Io teste variaram entre 9.01min e 12.01min, aumentando o tempo de duração no último 
teste para 9.01min(tempo mínimo) e 13.16min(tempo máximo). No GC o Io teste obteve 
um tempo de duração entre 7.05(tempo mínimo) e 12.01min(tempo máximo), quanto ao 
último teste o tempo mínimo diminui para 5.47min de duração e o tempo máximo 
aumentou para 13.01 min de duração. 

No decorrer das 16 semanas de treino, nenhum paciente sofreu algum acidente. 

3.4 - Resultado dos questionários realizados ao grupo do PRC 

Em relação ao retorno à actividade profissional após o acidente cardíaco, 
todos os pacientes retomaram a sua actividade profissional, excepto um que, devido à sua 
idade, se reformou. 

Todos os pacientes sentem que é útil a sua integração no programa de reabilitação 
cardíaco desenvolvido por nós. E explicam a sua utilidade devido à existência de: 

• Maior motivação-87.5% 
• Segurança - 62.5% 
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• Meno s monotonia -62.5% 
• Maior convívio - 50% 
• Companhia - 37.5% 
• Maior obrigação - 25% 
• Mais divertido - 25% 
• Solidão-12.5% 

Ainda em relação à participação no programa de reabilitação cardíaca, os 
pacientes com a actividade física regular sentem-se: 

• Mais fortes - 50% 
• Mais saudáveis - 50% 
• Com menos cansaço - 50% 
• Mais alegres - 37.5% 
• Mais animados- 12.5% 
• Menos sozinhos - 12.5% 

Todos os pacientes demonstraram interesse e gosto por manter o grupo de 
trabalho ou semelhante. 
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Discussão 

V - Discussão 

No início do séc. XX surgiram as primeiras observações isoladas sobre o possível 
benefício da actividade física na doença coronária(Thompson, 1988(166) citado por Lion 
et ai., 1997(165)). Desde então, muitos estudos têm confirmado que o treino físico é um 
dos métodos eficazes para melhorar a capacidade funcional e o bem estar dos doentes 
coronários(Duarte et ai., 1993(167); Thompson, 1988(166); Ades et ai., 1989(168); 
Haskell, 1978(169); Schuler et ai., 1988(170); Sqires et ai., 1990(171); Wenger et ai., 
1989(172) citados por Lion et ai., 1997(165)). No entanto, a prática de exercícios físicos, 
isoladamente, parece apresentar um benefício muito pequeno em relação à mortalidade e à 
morbilidade. A diminuição destes eventos é mais significativa quando se associa exercício 
físico ao controlo dos vários factores de risco cardiovasculares, consequentemente, 
mudanças dos hábitos de vida(165), o que poderá acontecer quando os pacientes 
participam num programa de reabilitação cardíaca. 

Segundo Duarte et ai., 1993(167) citado por Lion et ai., 1997(165) a reabilitação 
cardíaca pode ser definida como a arte e a ciência de restituir ao indivíduo o nível de 
actividade física e mental compatíveis com a capacidade funcional do seu coração, sendo o 
treino físico parte integrante da reabilitação cardíaca. 

Da análise dos dados obtidos na observação dos treinos diários do PRC e dos dados 
obtidos nos testes de esforço do PRC e do GC, cumpre-nos considerar o seguinte: 

A percentagem dos pacientes do sexo masculino que frequentaram o PRC e que 
pertenceram ao GC é de 100%. Não seleccionámos doentes do sexo feminino dado a 
percentagem de doentes coronários deste sexo ser inferior à do sexo masculino como a 
nossa amostra é relativamente pequena, devido às limitações humanas, financeiras e 
materiais, decidimos incluir só pacientes do sexo masculino. Sendo assim não nos é 
possível fazer comparações a esse nível. 

O PRC e o GC não apresentaram diferenças estatisticamente significativas quanto 
à idade e à altura, sendo a média das idades do PRC de 50+9.2 anos e do GC 57.6+5.3 
anos, e a média da altura do PRC de 170.88±6.9 cm e do GC de 171.1±6.8 cm. O PRC e o 
GC também são homogéneos quanto ao peso corporal, não havendo diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos em relação ao peso inicial nem quando 
pesados no final do programa (PRC) ou no final de 16 semanas(GC). Podemos dizer que o 
peso corporal não sofreu alterações significativas nos dois grupos. Porém não foi 
correlacionado com a presença ou a ausência de obesidade, e poderia ter sido aferido a 
outras medidas de composição corporal. 

Os 8 pacientes do PRC apresentaram uma média de frequência aos treinos de 
72.4%, demonstrando boa adesão ao programa. 

Inicialmente propusemo-nos desenvolver um programa de trabalho capaz de 
introduzir modificação dos hábitos conducentes à diminuição dos riscos para a doença 
coronária: Tabagismo, dislipidémia, colesterol elevado, obesidade, hipertensão, 
sedentaridade, stress e diabetes. 
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Quanto ao tabagismo, no PRC não existem fumadores, havendo 75% de ex-
fumadores e 25% de participantes que nunca fumaram. O GC tem 12.5% de fumadores, 
62.5% de ex-fumadores e 25% que nunca fumaram (quadro n.° 8). Observamos que existe 
uma maior incidência de fumadores no GC, pois o PRC apresenta fumadores, facto que 
pensamos dever-se ao constante acompanhamento dos pacientes do PRC e também devido 
às consequências da actividade física regular. 

Em relação à dislipidémia, ao colesterol elevado e à diabete, não nos competia o 
controlo destes factores de risco. Os doentes do PRC e do GC frequentemente iam ás 
consultas de rotina do CHVNG e aqueles que apresentavam estes factores de risco eram 
controlados e medicados. Quanto aos doentes do PRC podiam em todos os treinos ser 
consultados e medicados pelo cardiologista presente. 

, A tensão arterial foi avaliada por nós através do registo em todos os treinos da 
tensão arterial basal (TAB) no início do treino e no final do mesmo, assim como a 
frequência cardíaca basal. 

Comparando a média da TAB (a do início do programa de reabilitação cardíaca) 
registada no início do treino com a do final, esta diminuiu ligeiramente; o mesmo não 
aconteceu com a média da Fe basal, que aumentou ligeiramente no final do treino 
(aproximadamente 6 bpm). No final do PRC, a média da TAB sistólica diminuiu do início 
para o final do treino em aproximadamente 2.5mmHg, a diastólica diminui cerca de 
3mmHg do início para o final do treino. Esta diminuição não aconteceu no início do 
programa . Quanto à Fe basal esta aumentou cerca de 5 bpm; pensamos que o facto da 
frequência cardíaca aumentar do início para o final do treino se associou á diminuição da 
TAB(provável aumento da sensibilidade dos baroreceptores). 

As médias da TAB sistólica e da diastólica (no início do programa de reabilitação 
cardíaca) registada no início do treino, comparada com a registada no inicio do treino no 
final do programa de reabilitação cardíaca, apresenta diferenças estatisticamente 
significativas, com p=0.0114 (TAB sistólica) e com p=0.0557 - marginal (TAB diastólica). 
Quanto à TAB sistólica e diastólica registada no final do treino, comparando os valores do 
início do programa com os observados no final do programa, observam-se diferenças 
estatisticamente significativas, p=0.0105 (TAB sistólica) e p=0.0141 (TAB diastólica) 
(Quadro n.° 11). 

A média da Fe basal inicial, registada no início do programa quando comparada 
com a atingida no final do programa, apesar de ser menor, não apresenta diferenças 
estatisticamente significativas (p=0.0797). A média da Fe basal registada no final do treino 
no início do programa apresentou diferenças estatisticamente significativas quando 
comparada com a observada no final do programa (p=0.0178), como podemos observar no 
quadro n.° 11. 

Esta diminuição significativa parece traduzir uma melhoria da condição física e 
maior adaptação ao esforço. 

Podemos dizer que atingimos objectivos terapêuticos importantes, com a 
diminuição da TAB e da Fe basal após as 16 semanas de treino. 

Ainda em relação ao controlo de treino diário, registámos na ficha diária de 
controlo de todos os doentes do PRC a intensidade de treino em cicloergómetro e a 
respectiva frequência cardíaca. Verificamos que todos os pacientes aumentaram a sua 
intensidade de treino e diminuíram a Fe para a mesma intensidade de treino, como 
podemos observar no quadro 12 (anexos). 
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No quadro n.° 13, registámos para cada doente qual a frequência cardíaca atingida à 
intensidade de 50W em cicloergómetro durante as várias semanas de treino do programa 
de reabilitação cardíaca, e podemos observar que aquela diminuiu significativamente. 
Optámos pela intensidade de 50W, dado ser a intensidade de treino que no início do 
programa a maioria dos doentes realizava e que no final do PRC todos os doentes atingiam. 

Podemos observar nos quadros n.° 14 e 15 que a média da frequência cardíaca 
atingida à intensidade de 50W diminuiu no decorrer das semanas de treino e que as 
diferenças são estatisticamente significativas, excepto da 8a para a 12a semana em que 
apesar de a média da Fe ter diminuído, a diferença não foi estatisticamente significativa. 

Podemos dizer que do ponto de vista cardíaco, existiu economia de trabalho com o 
treino físico regular, melhorando assim a qualidade de vida dos doentes - o doente 
conseguiu atingir para o mesmo esforço frequências cardíacas mais baixas, após as 16 
semanas de treino, existindo assim economia de trabalho cardíaco. 

O aumento da capacidade de trabalho físico resulta em menor de consumo de 
oxigénio durante as actividades quotidianas, com consequente redução da intensidade dos 
sintomas, como fadiga, dispneia e percepção do esforço. 

O aumento da tolerância ao esforço, após o condicionamento físico, também pode 
ser comprovado pelo aumento da duração do esforço no segundo teste de esforço realizado 
pelos grupos PRC e GC. 75% dos doentes do PRC e 50% dos doentes do GC aumentaram 
o tempo de duração entre os dois testes de esforço (quadro n.° 20). 

O tempo de duração do primeiro teste de esforço do PRC variou entre 9.01 min e 
12.01min, aumentando para 9.01min (tempo mínimo) e 13.16min (tempo máximo) no teste 
de esforço após 16 semanas de treino. Enquanto que o tempo de duração do Io teste no GC 
variou entre 7.05min e 12.01min e após 16 semanas o diminuiu o tempo mínimo para 
5.47min e aumentou o tempo máximo de duração para 13.01 min. Apesar de ambos os 
grupos terem aumentado a média do tempo de duração da prova de esforço (o PRC de 9.8 
para 10.3min e o GC de 9.6 para 9.8min), o PRC manteve o tempo mínimo de duração do 
teste, enquanto que o GC apresentou doentes que diminuíram o tempo de duração na 2a 

prova de esforço. O GC parece evidenciar diminuição da tolerância ao esforço após a 
observação dos tempos de duração do teste de esforço em relação ao PRC, que manteve o 
tempo mínimo de duração e aumentou o tempo máximo. 

Quanto à Fe atingida no final do teste de esforço pelos grupos PRC e GC, podemos 
observar no quadro n.° 20 que para o mesmo tempo de duração do Io teste de esforço 
realizado pelos doentes dos diferentes grupos, 62.5% dos doentes do PRC no ultimo teste 
de esforço diminuíram a sua frequência cardíaca, 25% mantiveram os valores da Fe e 
12.5% aumentaram a sua Fe. No GC, 50% dos doentes diminuíram a sua Fe e 50% 
aumentaram os seus valores da Fe. O PRC parece evidenciar, no ponto de vista cardíaco, 
maior economia e tolerância ao esforço. 

O aumento da capacidade funcional pode ser demonstrada pelo aumento do 
consumo de oxigénio. Esse consumo, com um estilo de vida sedentário, praticamente não 
se altera. No entanto com a actividade física regular o V02máx em relação ao peso 
corporal (ml/Kg) aumenta substancialmente, havendo relatos de aumentos que variam 
entre os 4% e os 93%. A maioria dos autores referem que os aumentos variam entre os 10 e 
os 40% (Duarte et ai., 1993(167) citado por Lion et ai., 1997(165)). 

De acordo com os resultados obtidos nos testes cardio-pulmonares, o grupo do PRC 
obteve um aumento da média dos valores do V02máx de 5%. Apesar de terem aumentado, 
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os valores estes não são estatisticamente significativos. O mesmo aconteceu com os 
valores expressos em MET's, V02máx (ml/Kg) e V02 a 60%VO2máx (foi a esta 
intensidade que a maioria dos doentes treinaram) e com a Fe ao nível do V02máx. Quanto 
à média dos valores do LAN, não existiram diferenças estatisticamente significativas, 
como podemos observar no quadro n.° 16. 

Apesar de a média dos valores do V02máx ter aumentado no final do programa de 
reabilitação cardíaca, não existem diferenças estatisticamente significativas, como já 
referimos anteriormente. Pensamos que este facto pode dever-se ao receio da nossa parte 
em aumentar a intensidade de treino aconselhada, pois a maioria dos doentes apesar de 
demonstrarem capacidades físicas em que se justificava o aumento da intensidade, viram a 
sua intensidade de treino aumentada muito progressivamente. Também a amostra é 
relativamente pequena, pois apesar de haver alguns doentes que atingiram um aumento de 
29.4%, 22%, 13%, 10% e 2% do seu V02máx, pelo contrário dois doentes atingiram 
valores negativos (-14% e -8%) do V02máx, tendo sido o suficiente para alterar a média 
dos valores atingidos. Estes valores negativos poderão estar associados à falta de 
assiduidade ao PRC, pois apesar da média ser de 72.42%, a percentagem máxima de 
assiduidade variou entre 92.3% (o valor máximo) e 51.28% (o valor mínimo). Este valor 
mínimo corresponde a quase metade dos treinos supervisionados por nós, ou seja, a 8 
semanas de treino, o que é muito pouco para poder obter resultados efectivos do treino. E 
se estiverem aliados a pouco controlo dos outros factores de risco, como má alimentação, 
os resultados podem eventualmente agravar-se. Outra justificação que pensamos poder ser 
aceite para explicação do facto é que se deveria ter sido aumentado em semanas, o treino 
supervisionado, pois, o programa de reabilitação cardíaca teve a duração de 16 semanas e a 
Associação Americana de Reabilitação Cardíaca e Pulmonar recomenda 2 a 3 meses de 
treino supervisionado e preferencialmente 6 meses (Sqires et ai., 1990(171) citado por Lion 
et ai., 1997(165)). Também Foster et ai., 1984(173) citado por Lion et ai., 1997(165) 
sugere que os programas devem ser mantidos por um período superior a 6 meses, uma vez 
que no grupo estudado por estes autores ocorreu um declínio da capacidade funcional 
durante o acompanhamento de 24 a 52 semanas após cirurgia cardíaca. Ou seja, o nosso 
grupo do PRC realizou a fase II de reabilitação após os 3 meses do evento cirúrgico, e nós 
continuámos o programa por mais 16 semanas, estando este período incluído no intervalo 
referido pelo autor e também incluímos no nosso grupo do PRC 50% de doentes que 
tinham sofrido uma cirurgia cardíaca. 

Em relação ao GC o grupo do PRC não obteve diferenças estatisticamente 
significativas em nenhuma das variáveis obtidas nos teste de esforço cardio-pulmonar 
(quadro n° 19). O PRC obteve um aumento de aproximadamente 5% do V02máx e o GC 
diminuiu 4%, ou seja a média dos valores do V02máx do GC diminuiu 4% em relação ao 
Io teste de esforço. Apesar de não haver diferenças estatisticamente significativas, o PRC 
apresentou melhores resultados em relação ao GC, havendo uma diferença entre os grupos 
de 9%. O mesmo aconteceu com a média do valores dos MET's, V02 a 60% do V02máx, 
FcV02máx e com o V02máx (ml/Kg) (quadro n.° 19). O mesmo não aconteceu com as 
médias dos valores do LAN, onde o GC obteve médias superiores às do grupo do PRC, não 
sendo, também, estatisticamente significativas essas diferenças. 

Quanto à Fe atingida pelos pacientes do PRC e do GC ao nível do V02máx, em 
relação ao Io teste de esforço cardio-pulmonar, não houve diferenças estatisticamente 
significativas, no entanto o grupo do PRC diminui aproximadamente 5% a sua FC e o GC 
aumentou cerca de 5.5%. Ou seja, para o mesmo V02máx obtido no Io teste de esforço 
cardio-pulmonar, o PRC obteve melhores resultados quanto à Fe, uma diferença de 
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aproximadamente 10.5% em relação ao GC. O PRC demonstra com estes resultados maior 
tolerância ao esforço, maior economia de esforço no ponto de vista cardíaco e melhor 
condição física em relação ao GC 

Quadro n.° 19 - Valores de p dos parâmetros observados no teste de esforço cardio-
pulmonar comparados entre o grupo do PRC e do GC no momento inicial e no final(após 
16 semanas) 

Z P 
V02máx A -0.63 0.5286 
V02máx B -0.95 0.3446 S 
LANA -0.95 0.3446 
LANB -0.11 0.9164 
FcV02máx A -0.63 0:528 
FcV02máx B -0.84 0.3994; 
V02máx ml/Kg A -0.84 0.4008 
V02máx ml/Kg B -1.47 0.1412 
MET'sA -0.84 0.4008 
MET'sB -1.47 0.1412 
V02 a 60%VO2máx A -0.63 0.5286 
V02 a 60%VO2máx B -0.74 0.4622 

A - Início do programa(PRC)/0 semanas(GC) 
B - Final do programa(PRC)/Após 16 semanas(GC) 

Quanto ao efeito benéfico do programa de reabilitação cardíaca em relação ao 
retorno à actividade profissional, como já referimos todos os doentes já tinham reiniciado a 
sua actividade quando iniciaram o PRC, excepto um que se encontrava reformado. 

Realizámos um questionário aos doentes do PRC, quanto à sua integração neste 
programa de reabilitação cardíaca, e 87.5% referiram que este lhes proporcionava maior 
motivação para a prática da actividade física, 62.5% menor monotonia e mais segurança, 
50% maior convívio, 37.5% mais companhia e 25% referem que o programa os 
responsabiliza, havendo um sentido de maior obrigação, dada a tendência de não realizar 
exercício físico quando o fazem sozinhos ou quando não assumem uma responsabilidade 
com alguém. 12.5% dos doentes referem ter menos medo em realizar exercício físico em 
grupo e acompanhados por um cardiologista e um professor de educação física. 

Estes também afirmam que com a actividade física regular realizada neste 
programa de reabilitação cardíaca se sentem: mais fortes, mais saudáveis e com menos 
cansaço, 50% dos doentes; 37.5% sentem-se mais alegres e 12.5% mais animados e menos 
sozinhos. 

Todos os doentes demonstraram interesse e gosto por manter este grupo de trabalho 
ou semelhante. 

Pensamos que estes dados são bastante relevantes, não obstante os dados 
observados nos testes de esforço serem importantes em termos de resultados práticos da 
capacidade e condição física dos doentes e consequentemente a nível psicológico. O facto 
de se sentirem mais fortes, menos cansados e mais saudáveis é bastante positivo no ponto 
de vista do Bem Estar do doente a nível físico e psíquico, não nos restando dúvidas quanto 
à satisfação dos pacientes em terem participado neste programa de reabilitação cardíaca. 
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Durante as sessões de treino não foram observadas complicações cardiovasculares, 
facto atribuído à selecção adequada dos doentes, ao acompanhamento permanente com 
avaliações clínicas frequentes, à realização dos testes de esforço iniciais e exames 
complementares e devido à permanente e frequente (de 5min em 5min) verificação da 
frequência cardíaca durante a realização dos exercícios físicos, desde o início até ao final 
do treino, impedindo que o doente ultrapassasse a sua frequência cardíaca limite de treino e 
minimizando assim o risco de surgimento de isquemia; finalmente devido também ao 
acompanhamento e supervisão durante todo o tempo de todas as sessões de treino da 
equipa do programa de reabilitação cardíaca (cardiologista, professor de educação física e 
às vezes a presença da físiatra), havendo assim segurança na realização dos exercícios 
físicos, permitindo a avaliação precoce de qualquer sintomatologia. 

Quanto aos objectivos propostos por nós no início do PRC, podemos dizer que na 
generalidade foram atingidos. 

Em relação ás hipóteses formuladas por nós, confirmamos a Ia que partia do 
pressuposto de que os doentes se iriam manter motivados para a prática de exercício físico 
durante o desenvolvimento do programa de reabilitação cardíaca; a hipótese que os doentes 
cardíacos melhoravam a capacidade aeróbia (V02máx) e o limiar anaeróbio, foi 
parcialmente atingida (como já explicamos anteriormente) e as hipóteses de que os valores 
da frequência cardíaca basal e de treino e da tensão arterial basal diminuíam, foram 
confirmadas com valores estatisticamente significativos. 
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1 - Conclusões gerais 

- Os doentes do PRC apresentaram melhoria na qualidade de vida sentindo-se menos 
cansados, mais fortes e mais saudáveis, não havendo dúvidas quanto à sua satisfação 
pela participação no programa de reabilitação cardíaca. 

- O peso corporal não sofreu alterações no PRC nem no GC, não havendo diferenças 
estatisticamente significativas entre os dois grupos. 

- Os doentes demonstraram boa adesão ao programa através da assiduidade aos treinos. 

- Com a actividade física regular, os doentes submetidos ao programa diminuíram a 
tensão arterial basal e a frequência cardíaca basal, com diferenças estatisticamente 
significativas em relação com o início e o final do programa de reabilitação cardíaca. 

- Para a mesma intensidade de treino, os doentes do grupo PRC diminuíram a frequência 
cardíaca. 

- Apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas, o grupo PRC parece 
evidenciar melhoria da sua capacidade funcional em relação ao GC. 

2 - Conclusão final 

Os doentes submetidos ao programa de reabilitação cardíaca evidenciaram 
satisfação pela participação no programa com expressa melhoria da qualidade de vida. 

Observaram-se no grupo do PRC, diferenças estatisticamente significativas nos 
parâmetros subjacentes às actividades quotidianas (tensão arterial e frequência cardíaca), o 
que representa maior economia de esforço do ponto de vista cardíaco após a actividade 
física regular realizada no programa de reabilitação cardíaca. 
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protocolo em anexo: "Reabilitação Cardíaca na fase III em 
doentes de baixo r i sco" . 

Não há encargos para o Hospital. 
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0 Director do Serviço d 
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Exmo Sr. 
Director Clínico 
do CHVNGaia _ 

Venho pedir autorização para a realização no Serviço de 
Cardiologia em cooperação com a Faculdade de Ciências do 
Desporto e de Educação Física Universidade do Porto para o 
protocolo em anexo: "Reabilitação Cardíaca na fase III em 
doentes de baixo risco". 

Não há encargos para o Hospital. 

Vila Nova de Gaia, 10 de Fevereiro de 1998 

O Director do Serviço d 
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Ex.mo Sr. Presidente do Conselho Directivo da 
Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física 
da Universidade do Porto 

Eu, Paula Cristina Pereira Gonçalves e Álvaro, aluna do mestrado " Actividade Física 
Adaptada ", a desenvolver um trabalho de reabilitação cardíaca na fase m. Venho por este meio 
pedir a V. Ex." a utilização de 2 remos e de 1 cicloergómetro da sala de musculação no período 
de 2 de Abril de 1998 a 21 de Julho de 1998, ás 3' e 5a feiras das 18.30h ás 20.30h e aos sábados 
das9.00hásll.00h. 

Pede deferimento 

Porto, 16 de Março de 1998 



Ex.a Sr.a. Presidente do Conselho Directivo 
da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação 
Física da Universidade do Porto 

Eu, Paula Cristina Pereira Gonçalves e Álvaro, aluna a frequentar o 2o ano do 
mestrado - Actividade física adaptada. Venho por este meio dar a conhecer a V.a Ex3 

que o projecto de dissertação intitulado " Reabilitação cardíaca na fase III em doentes 
de baixo risco ", orientado pelo Prof. Doutor Ovídio Costa, foi aprovado pela 
coordenação do mestrado e pela comissão de ética do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia. 

Para dar execuibilidade ao projecto , venho pedir autorização a V.a Exa o 
seguinte: 

• Utilização do ginásio nos seguintes dias e horários: 

- Apartir do dia 2 de Abril de 1998 até 21 de Julho de 1998, sem 
interrupções, ás 3a feiras e 5a feiras das 18.30 ás 20.30h e aos sábados 
das 9.00 ás ll.OOh 

• Utilização do seguinte material: 

- Medidor automático da tensão arterial 
- Medidor manual da tensão arterial (esfigmomanómetro) 
- Aparelhagem de telemetria 

5 pulsómetros (cardiofrequêncimetros) 
- Aparelho de musica 

20 pesos de 1 Kg 
10 pesos de 2 Kg 
Carro de reanimação 

- Desfibrilador 
Remo 

- Tapete rolante 
10 cicloergómcíros 
10 steps 
6 colchões 
5 caltrac ou ACS 
10 bolas de basquetebol 
10 cadeiras 

Pede deferimento 

■), 5 de Março de 1998 



A Equipa de Reabilitação Cardíaca, pretendendo aferir o nível de cuidados aos 
doentes que por ela são tratados, agradece o preenchimento deste questionário. 

Obrigado 

Coloque uma cruz nas respostas correctas. 

1- Data de nascimento: / /19 
Sexo: masculino L! feminino Li 
Porque fez programa de reabilitação? Por enfarte D Por cirurgia de bypass d 

Por PTC A / Stent ( desbloqueamento de artéria) D Não sabe G 
Há quanto tempo teve o seu problema cardíaco? 

2- Antes da doença fumava? Não D Sim LI Quantos cigarros ao dia? 
Depois da doença deixou de fumar? Não D Sim D 
Actualmente fuma9 Não D Sim D 
Se fuma, voltou a fumar quanto tempo após a doença? 

3- Antes da doença, acha que tinha hábitos alimentares saudáveis? NãoG SimL 
Teve dificuldade em aceitar as mudanças nos hábitos alimentares? 

Não LJ Sim D Algumas G 
Actualmente, cumpre a dieta que lhe aconselharam? 

sempre, todos os dias IJ apenas não cumpre alguns dias no ano D não cumpre 
cerca de 1 vez por mês G não cumpre cerca de 1 vez por semana G 
não cumpre G 

Quantas refeições faz por dia? 
Tem dificuldade em cumprir a sua dieta? NãoG SimG 
Se tem dificuldade, porquê9 por comer em restaurantes Q por não ter tempo C 

por lhe apetecerem alimentos desaconselhados Q por ter apetite,e lhe apetecer 
exceder as quantidades G por achar que não é importante no tratamento da sua 
doençaL outras razões 

Determina o valor do seu colesterol com regularidade? NãoG SimG 
Sabe como está o valor do seu colesterol? normal U alto(elevado) G 

baixo ! não sabei : 

Toma algum medicamento para baixar o colesterol? NãoG SimG 

4- Sofre de diabetes? Não L ] SimG 



Sabe como esta o valor do açúcar no seu sangue9 normal D alto(elevado) _ 

baixo não sabei.' 

5-Antes da doença, tinha excesso de peso? Não D Sim D não sabe L 
Actualmente, tem excesso de peso? NãoD SimD nãosabeU 

6- Antes da doença, tinha a sua tensão arterial alta? Não D Sim D não sabe L 

Actualmente, como está a sua tensão arterial? alta D baixaD normal^ 

não sabe LJ 

7-Relativamente ao stress que experimenta, 
Houve mudanças favoráveis de modo a diminuir a sua influência? 

nenhuma □ algumas D muitas □ 
As mudanças existentes foram: em mim U nos outros D em ambos U 

Sente-se nervoso, tenso9 NãoD SimD 
Irrita-se com facilidade'7 NãoD SimD 
Participou nas reuniões de Psicoterapia de grupo? 

não;. : poucas vezes D quase sempre D sempre D 
Se participou considera que foram: pouco úteis D úteis D muito úteis D 
Toma medicação "para os nervos"? NãoD SimU 

8- Aliíuma vez se sentiu triste, desanimado, após a sua doença cardíaca? 
NãoD SimU 

Recorreu ao seu médico assistente por causa disso? NãoD SimU 

Actualmente sente-se triste, desanimado? NãoD SimU 

Sente-se só? NãoD SimD 
Toma medicação para "depressão ou tristeza"9 Não D Sim U 

9-Relativamente à sua vida sexual, 
Teve receio em retomá-la9 Não D SimD Algum D 
Alguma vez se sentiu impotente? NãoD SimU 
Se sentiu impotência, necessitou de ajuda para recuperar? 
Actualmente sente-se satisfeito com a sua vida sexual? SimD NãoU 
Acha que a sua doença cardíaca teve influencia na sua vida sexual? 

NãoD SimD Alguma D 

NãoD Simu 

10- Que importância atribui aos factores abaixo indicados como causas da sua doença 
cardíaca? (indique um valor de 0 a 3 para cada um deles) 

2 



Hipertensão J 

Colesterol elevado 

Triglicerídeos elevados 1 ; 

Obesidade J 

Má alimentação 

Tabaco ..J 

Falta de exercício. 

Stress 

Predisposição familiar L. 

Sorte LJ 

11-Como passa os seus tempos livres? 

Que estudos tem? 
Antes da doença, trabalhava0 Não Li Sim D O que fazia? 
Sentia-se satisfeito com o seu trabalho? Não D Sim D Mais ou menos G 
Relativamente à sua ocupação profissional: 

Retomou-a integralmente : ; Retomou-a com algumas alterações U 
Retomou-a com muitas alterações D Mudou de emprego L3 Reformou-seL 

Se retomou a sua ocupação profissional, fê-lo quanto tempo após a doença? 
Teve receio de não ser capaz de desempenhar a sua profissão9 

NãoLJ Sim D Algum LJ 

Sente-se satisfeito com o seu trabalho? Não LI Sim D Mais ou menos 

A sua vida familiar modifícou-se com a sua doença? 
melhorou Li piorou D não se alterou D 

A sua vida social (interacção com os amigos) modifícou-se com a sua doença? 
melhorou u piorou D não se alterou Q 

Teve consequências na sua vida o facto de ter tido doença cardíaca? 
Nenhumas: í Algumas D Muitas D 

Numa escala crescente de 0 a 4 que grau de influência teve a doença na sua vida?L_ 
Acha que a forma de viver a sua vida pode influenciar a evolução da sua doença? 

Não SimLJ Alguma coisaC] 
Como se sente actualmente9  

12- Como sentiu que foi acompanhado quando foi assistido no hospital9 

-No serviço de urgência: 
Bem Mal: J MaisoumenosG Não se recordaL 

0-nenhuma 

1-ligeira 

2-média 

3-muita 

.i 



-Durante o internamento na Unidade de Cuidados Intensivos: 
Berru MalL' Mais ou menos D Não se recorda L 

-Durante o internamento na Unidade intermédia (piso 1): 
Bem H Mal 11 Mais ou menos □ Não se recorda LJ 

-Durante o programa de Reabilitação cardíaca: 
Bem ! Mal! \ Mais ou menos G Não se recorda D 

-Nas consultas de Follow-up (de controle de cardiologia): 
Bem L Mal i. ] Mais ou menos D Não se recorda D 

-No programa de Reabilitação a decorrer na Faculdade de Educação Física: 
Bemi : Mal!J Mais ou menos D Não se recorda LJ 

13-Antes da doença, praticava exercício físico? Não D Sim D 
Se praticava, com que regularidade? ocasionalmente D aos fins de semana D 

2 a 3 vezes por semana D mais de 3 vezes por semana CU 
Que actividade física praticava, e por quanto tempo ? 

Actualmente, pratica exercício físico? Não D SimU 
Se pratica, com que regularidade? ocasionalmente D aos fins de semana D 

2 a 3 vezes por semana D mais de 3 vezes por semana O 

14- Acha útil a sua integração num grupo com outros doentes como o que 
actualmente participa na Faculdade de Desporto ? Não D Sim Li 

Se acha útil, porquê9 Mais motivação D Pela companhia D Mais 
segurança!..! Mais divertido Li Maior obrigação D Menos monotonia D 
Maior convivioíJ Menos medoQ Outras Razões: 

Como se tem sentido? Mais saudávelD Mais alegre D Maisforten 
Com menos dores D Com menos cansaço IH Menos só D Mais animado D 
PiorU Com menos coragem D Com mais dôresu MaiscansadoD 
Desanimado D Não gosta D 

Participa neste grupo com que regularidade? Todas as sessões(3xsemana)C 
Só algumas sessões D Raramente participa D 

Que dificuldades encontra em manter-se neste grupo? Com o horário D 
Com a deslocação (preço e distância) □ Não tem tempo disponível □ 
Com a regularidade'..: Porque acha que não terá necessidade daqui a algum tempoU 
Não gosta do exercício - Não gosta do grupo D Não gosta do pessoal 
orientador' Não gosta das instalações D Não consegue participar U 

Gostaria de manter este grupo (ou semelhante)?: NãoU Simu 

4 



Se sim durante quanto tempo9 ómesesLi lanoU toda áv idas 
Sugestões e observações que queira fazer sobre o funcionamento deste grupo de 

reabilitação 

15- Faz marcha (para além do exercício na Faculdade)? 
Se faz marcha, com que regularidade? 

todos os fins de semana 2 a 3 vezes p/ semana D 
Se faz marcha, durante quanto tempo caminha? 

)0 minutos. 45 minutosiJ 1 hora Li 

Não O SimC 
ocasionalmente U 
mais de 3 x/ semana D 

15 a 20 minutos Li 
mais.de 1 hora G 

Se faz marcha, que distância caminha por sessão?.: Km 

16-Faz bicicleta em casa? Não.! SimO 
Se faz bicicleta, com que regularidade? 

aos fins de semana !. 2 a 3 vezes por semana D 
Se faz bicicleta, durante quanto tempo se exercita? 

15-20 minutos■'; 30 minutosL 45 minutosO 

ocasionalmente □ 

mais de 3 vezes por semana D 

lhoraQ mais de 1 horaL 

17- Pratica outros desportos, com regularidade? NãoLJ 

Sim _.: Quais9  

18-Controla o seu pulso durante o exercício? NãoíH SimU 

19- Se deixou de praticar exercício físico, deixou quanto tempo após a saída do 
programa9 alguns dias P após 3 meses Pi após 6 meses L 

após 1 ano: após 2 anos outro. 
Se deixou de praticar exercício fisico, porque o fez? 

por ter sido desaconselhado por médico; i não tem tempo D nãogosta__ 
falta de companhia ■■ .1 por se sentir mal Li não acha importante para a doençaL 
outra razão 

20- Há algo mais em que gostaria que nós o ajudássemos?. 

.21- Observações que queira fazer 

http://mais.de

