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ABREVIATURAS 
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IMC – Índice de Massa Corporal 
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RESUMO 

 

Introdução 

A doença arterial coronária (DAC) é atualmente a maior causa de mortalidade no mundo. 

A integração dos doentes coronários em programas de reabilitação cardíaca (PRC) tem 

demonstrado imputar, de forma consistente, um efeito positivo no prognóstico, reduzindo 

a morbimortalidade. A capacidade aeróbia máxima, ou fitness cardiovascular, é o melhor 

preditor desta melhoria no prognóstico, tendo-se provado como um fator de risco 

independente de mortalidade. Existe, contudo, pouca evidência do valor prognóstico da 

modificação desta variável ao longo do programa. 

 

Objetivo 

Avaliar o impacto prognóstico da melhoria da capacidade aeróbia, em resposta a um PRC, 

em doentes com DAC. 

 

Metodologia 

Conduzimos um estudo de coorte retrospetivo unicêntrico constituído por doentes com 

DAC referenciados para a fase II de um PRC entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2012. 

Foram incluídos doentes referenciados para programa após Síndrome Coronário Agudo 

(SCA) e Intervenção Coronária Percutânea eletiva (ICPe). Medimos a capacidade aeróbia 

no início e fim do PRC, em equivalentes metabólicos (METs), e a sua variação, em ΔMETs. 

O prognóstico pós-PRC foi aferido em termos de taxa de eventos clínicos (major adverse 

cardiac events [MACEs]: enfarte agudo do miocárdio [EAM], acidente vascular cerebral 

[AVC], ICPe, internamento por insuficiência cardíaca [IIC] ou morte). Todas as variáveis 

foram retiradas do processo clínico eletrónico do doente. 

 

Resultados 

A idade média dos 548 doentes estudados foi de 60±11 anos anos, 75% eram homens e 

foram referenciados para PRC maioritariamente pós-SCA (80%). O follow-up médio foi de 

2.6±1.3 anos. A capacidade aeróbia média no início do PRC foi de 8.6±2.3 METs e a sua 

variação final média de 1.3±1.1 METs. A melhoria da capacidade aeróbia ao longo do PRC 

associou-se, de forma independente, a um melhor prognóstico, com um hazard-ratio de 

0.72 (IC 95%, p<0.001). Outros fatores de prognóstico foram sexo masculino, menor índice 

de massa corporal (IMC) e menor capacidade funcional no início do PRC. 

 

Conclusão 

A variação da capacidade aeróbia máxima após o PRC é um preditor independente de 

eventos clínicos, associando-se o seu aumento a uma menor taxa de MACEs. 
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ABSTRACT 

 

Introduction 

Coronary artery disease (CAD) is the single most important cause of mortality worldwide. 

The relevance of cardiac rehabilitation programs (CRP) has been extensively shown, in 

their ability to decrease morbimortality amongst CAD patients. One of the variables 

measured in such programs, the maximal aerobic capacity or cardiovascular fitness (CV 

fitness), is well established as the best prognostic surrogate marker, as it is an independent 

risk factor, in terms of morbimortality. Nonetheless, the evidence supporting the prognostic 

worth of its variation after completing the program is very scarce. 

 

Objective 

To assess the prognostic impact of the change of CV fitness in response to a CRP, in a 

CAD population. 

 

Methods 

We conducted a retrospective, single center, cohort study, with CAD patients that had been 

referred to the phase II of a CRP, between January 2010 and December 2012. We included 

patients referred to the program after acute coronary syndrome (ACS) and elective 

percutaneous coronary intervention (ePCI). We measured CV fitness before and after CRP, 

in metabolic equivalents (METs), and its change, in ΔMETs. The post-CRP prognosis was 

evaluated in a composite end-point that comprehended the following major adverse cardiac 

events (MACEs): acute myocardial infarction, cerebral vascular accident, ePCI, cardiac 

failure requiring hospital admission or death. All the variables were extracted from patients’ 

electronic clinical files. 

 

Results 

The mean age of the 548 studied patients was 60±11 years, 75% of them were men and, 

in their majority, they were referred to a CRP after ACS (80%). Mean follow-up was 2.6±1.3 

years. CV fitness at the beginning of the program averaged at 8.6±2.3 METs and its 

variation was of approximately 1.3±1.1 METs. Male gender, lower body mass index (BMI) 

and a worse baseline CV fitness were the only predictors of CV fitness improvement. The 

CV improvement was, likewise, independently associated with a better prognosis, with a 

hazard-ratio of 0.72 (CI 95%, p<0.001).  

 

Conclusion 

A change in CV fitness after completing a CRP is independently associated with prognosis. 

An increase in this variable is associated with a lower rate of MACEs. 
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PALAVRAS-CHAVE: 

 

Reabilitação Cardíaca, Fitness Cardiovascular, Doença Arterial Coronária, Major Adverse 

Cardiac Events. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A doença arterial coronária (DAC) é, em pleno século XXI, a maior causa de mortalidade 

em todo o Mundo1. Novas e melhoradas técnicas de revascularização, a par com a 

evolução no tratamento farmacológico têm permitido um decréscimo da morbimortalidade 

associada à doença. Contudo, as taxas de mortalidade pós-síndrome coronário agudo 

(SCA) permanecem elevadas e torna-se, portanto, urgente encontrar estratégias que visem 

melhorar o seu prognóstico. Os Programas de Reabilitação Cardíaca (PRC) são programas 

multidisciplinares que incluem exercício físico prescrito de modo individualizado, 

acompanhamento psicológico e uma abordagem dos fatores de risco cardiovascular 

(FRCV), através de acompanhamento nutricional, intensificação da terapêutica anti-

dislipidémica e anti-hipertensiva, assim como auxílio à cessação tabágica. Estes 

programas constituem importantes adjuvantes na abordagem dos doentes com DAC, 

particularmente naqueles em período pós-SCA. A evidência atual demonstra uma 

significativa melhoria de prognóstico pós-SCA, em termos de morbilidade e mortalidade, 

entre os doentes submetidos a um PRC2-7.Estes efeitos benéficos são atribuídos não só 

ao controlo dos fatores de risco cardiovascular mas também, e principalmente, ao aumento 

da capacidade aeróbia do doente. A capacidade aeróbia máxima, ou fitness cardiovascular 

(CV), é um dos mais fortes e mais extensamente validados marcadores prognósticos em 

doentes com DAC8-10. É medido em equivalentes metabólicos, ou METS, sendo que 1 MET 

corresponde à utilização orgânica de 3.5 mL O2/kg/min, a qual ocorre no repouso absoluto. 

Existe, contudo, marcada variabilidade individual da melhoria do fitness CV em resposta 

aos programas, que não é totalmente compreendida: diferenças individuais dos doentes e 

variações nos protocolos de treino têm sido implicadas como causadores desta 

variabilidade. Demonstrou-se que doentes com baixo fitness CV têm risco aumentado de 

eventos cardíacos e menor sobrevida quando comparados aos doentes com melhor fitness 

CV11. A identificação precoce dos doentes com resposta previsivelmente subótima ao PRC 

permitie a prescrição de um programa individualizado, maximizando os benefícios clínicos 

e prognósticos desta modalidade terapêutica. Em adição, estes doentes poderão adquirir 

benefício adicional de numerosas outras intervenções educacionais e protocolos de treino 

recentemente propostos. 
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Apesar de toda a evidência a favor do impacto prognóstico do valor absoluto do fitness CV, 

existe pouca evidência relativamente ao papel prognóstico da sua variação ao longo do 

programa. A resposta da capacidade aeróbia máxima ao programa pode ajudar não só a 

definir o prognóstico do doente mas também a melhor individualizar a prescrição 

terapêutica.  

O presente estudo pretende então avaliar o impacto prognóstico da melhoria do fitness CV 

em resposta a um programa de reabilitação contemporâneo, num grupo de doentes com 

DAC.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O Programa de Reabilitação Cardíaca 

O PRC do Hospital de Santo António, Centro Hospitalar do Porto (HSA-CHP) no Porto, 

Portugal, é destinado a todos os utentes com patologia cardiovascular determinada pelo 

Cardiologista assistente como potencialmente beneficiadora de um aumento do fitness CV. 

É efetuado numa unidade destinada ao efeito: a Unidade de Prevenção e Reabilitação 

Cardiovascular (UPRCV). Esta Unidade é assente essencialmente na Cardiologia e na 

Fisiatria, não só com médicos cardiologistas e fisiatras mas também com técnicos de saúde 

e enfermeiros especializados. Insere ainda especialistas de outras áreas de interesse, 

incluindo Endocrinologia, Psiquiatria e Cirurgia Vascular. De entre os doentes mais 

comummente referenciados para PRC encontram-se os doentes com diagnóstico de DAC, 

pós-SCA e Insuficiência Cardíaca (IC).  

O PRC engloba três fases: a fase I, durante o internamento, a fase II, durante o PRC per 

se e a fase III, após o PRC. A fase I, ou fase intra-hospitalar, ocorre durante o internamento 

ou, esporadicamente, em consulta externa de Cardiologia e é iniciada o mais 

precocemente possível, logo que a situação clínica, devidamente estabilizada, assim o 

permita. Inclui uma anamnese completa, especialmente focada nos FRCV e 

comorbilidades, e educação dos doentes em relação à sua doença e à importância da 

prevenção de eventos futuros. A mobilização progressiva é uma prioridade no pós-evento 

CV precoce e deve ser incentivada ainda em contexto de internamento, consoante as 

possibilidades e facilidade de deslocação do doente. A fase II, ou fase extra-hospitalar 

precoce, ocorre após a alta hospitalar (aproximadamente 3-4 semanas) e consiste num 

programa de exercício físico individualizadamente prescrito e monitorizado, acompanhado 

de uma abordagem dos FRCV, ajustada à situação do doente em questão e muitas vezes 

com referenciação a consultas especializadas. Tem uma duração habitual de 12 semanas. 

Começa com uma avaliação clínica global por um especialista em Medicina Física e 

Reabilitação com anamnese, exame objetivo e métodos complementares de diagnóstico 

(MCDT) a incluir estudo analítico completo e prova de esforço (PE). Esta avaliação vai 

permitir a prescrição individualizada do programa de exercício físico, consoante as 

comorbilidades e limitações funcionais do doente. Um dos mais importantes parâmetros 

retirados dos MCDT é a frequência cardíaca de treino (FCT) calculada através dos 

resultados da PE, com base na regra de Karvonen12. Após a avaliação completa do doente, 

é então delineado um esquema de exercício terapêutico. O protocolo consiste em sessões 

bissemanais com duração de 90 min, incluindo aquecimento, exercício de força (com 

halteres e outros instrumentos), exercício aeróbio (com bicicleta, tapete rolante e 
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cicloergómetro – permitindo adaptar às limitações individuais) e arrefecimento com 

alongamento muscular. Os doentes são continuamente monitorizados por elétrodos que 

registam a atividade e frequência cardíacas e a tensão arterial. A intensidade do exercício 

é continuamente ajustada por um técnico de Fisioterapia, sempre presente, consoante as 

frequências cardíacas que o doente vai atingindo (idealmente sempre inferiores à FCTM) 

e a perceção individual do esforço, com base na escala de Borg13 idealmente rondando os 

níveis 12-14 e com a intensidade a ser ajustada para atingir esses valores. A fase III, ou 

extra-hospitalar tardia, ocorre após nos 12 meses que sucedem à finalização do programa 

de exercício físico. Consiste na reavaliação dos mesmos parâmetros clínicos e analíticos 

(incluindo PE) avaliados no início da fase II, aos 6 e 12 meses. 

Todos os doentes estudados foram submetidos ao mesmo PRC. 

 

Desenho do Estudo 

Foi conduzido um estudo de coorte retrospetivo no HSA-CHP, de doentes com DAC, 

referenciados para a fase II do PRC entre Janeiro de 2010 e Dezembro de 2012.  

A recolha de dados foi feita com recurso à base de dados informática da Unidade de 

Reabilitação Cardíaca deste hospital, na qual toda a informação clínica dos doentes é 

prospetivamente registada, sob a forma de processo clínico eletrónico. Foram incluídos 

todos os doentes que frequentaram um mínimo de 80% de todas as sessões do PRC, no 

período estipulado, e que foram referenciados para o PRC em contexto de pós-SCA ou 

Intervenção Coronária Percutânea eletiva (ICPe). 

 

Tabela 1 Critérios de inclusão no estudo 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização-base da População em Estudo 

Foi feita, inicialmente, uma caracterização da população em estudo, com base em 

características demográficas, clínicas e analíticas pertinentes em termos cardiovasculares 

e de impacto do PRC. As características demográficas incluíram idade e sexo. As 

características clínicas incluíram os FRCV prévios, definidos de acordo com as guidelines 

da Sociedade Europeia de Cardiologia14 (hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes 

- Participação em ≥80% das sessões do PRC; 

- Referenciação para PRC pós-SCA; 

- Referenciação para PRC pós-ICPe; 

ICPe: intervenção coronária percutânea eletiva; PRC: 

programa de reabilitação cardíaca; SCA: síndrome coronário 

agudo. 
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mellitus, obesidade, tabagismo e doença renal crónica), o tipo de SCA – ou não, no caso 

de referenciação por ICP – que originou a referenciação para PRC (enfarte agudo do 

miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST [ST-Elevation Myocardial Infarction, 

STEMI] ou enfarte agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST [Non-

ST-Elevation Myocardial Infarction, NSTEMI]) e a medicação cardiovascular (ácido 

acetilsalicílico [AAS] beta-bloqueadores [BB], inibidores da enzima conversora da 

angiotensina [IECA], antagonistas do recetor da angiotensina [ARA] ou estatinas). As 

características analíticas incluíram o valor de creatinina, medido durante o internamento 

prévio ao PRC, e a função sistólica ventricular esquerda (FSVE), estimada também durante 

o internamento prévio ao PRC a partir da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), 

a qual foi calculada através de ecocardiografia transtorácica 2D e do método de Simpson, 

classificando os doentes em dois subgrupos: com função ventricular esquerda normal ou 

disfunção sistólica ligeira se FEVE≥40% e com disfunção sistólica moderada-grave se 

FEVE<40%. 

 

Medição de Variáveis 

Foram medidas variáveis clínicas e analíticas. As variáveis analíticas foram retiradas da 

prova de esforço, através de exercício em passadeira tipo treadmill com utilização do 

protocolo de Bruce, com avaliação dos peak-METs (METs máximos atingidos, no pico do 

esforço), caracterizando quantitativamente o fitness CV do doente. 

Todas as variáveis foram medidas antes e depois do PRC. A variação do fitness CV, em 

particular, foi definida em termos de uma nova variável: o ΔMETs, definida como a 

diferença entre os METs atingidos às 12 semanas de PRC (t12) e os METs medidos antes 

de iniciar o programa (t0). 

 

Avaliação dos Eventos Cardiovasculares Major após o PRC 

O prognóstico após a realização do PRC foi avaliado com base na ocorrência de eventos 

cardiovasculares significativos, ou Major Adverse Cardiovascular Events (MACEs), a partir 

da data de término do programa até Março de 2015. Foram definidos como MACEs: Enfarte 

Agudo do Miocárdio (EAM), de acordo com a definição universal de EAM15, Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), Intervenção Coronária Percutânea eletiva (ICPe), internamento 

por Insuficiência Cardíaca (IIC) ou Morte. A avaliação da sua ocorrência foi feita através da 

consulta do processo clínico eletrónico do doente. 
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Análise Estatística 

As variáveis quantitativas contínuas com distribuição normal foram expressas na forma 

média ± desvio-padrão e as variáveis com distribuição assimétrica foram apresentadas na 

forma de mediana (amplitude inter-quartil). As variáveis categóricas foram expressas em 

números absolutos e proporções (na forma de percentagem, %). A comparação entre 

grupos foi feita utilizando testes paramétricos, não-paramétricos ou de qui-quadrado, 

conforme apropriado. A análise dos preditores da variação de METs após o PRC foi feita 

através de regressão linear uni e multivariada (incluindo termos independentes com 

p<0.20), utilizando ΔMETs como variável dependente. A análise de sobrevida foi feita 

através do método de Cox proportional hazards após verificação das suas assunções. 

Associações significativas foram definidas usando um valor de P<0.05. A análise estatística 

dos dados foi feita com recurso ao Stata software version 12.1 (Stata Corp LP, College 

Station, TX, USA). 
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RESULTADOS 

 

População estudada 

Dos 548 doentes que completaram o PRC, a idade média foi de 60±11 anos e eram 

predominantemente homens (75%). A maioria dos doentes foi referenciada ao PRC após 

SCA e apenas 20% após angioplastia coronária eletiva. Os FRCV mais prevalentes na 

população estudada foram a dislipidemia e a hipertensão arterial. Apenas 20% dos doentes 

apresentavam disfunção sistólica do ventrículo esquerdo moderada a grave. A maioria dos 

doentes estavam medicados com beta-bloqueador. As restantes características clínicas 

estão expressas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Caracterização da população estudada 

 N=548 

Idade, anos 60±11 

Sexo feminino, % 25 

Diagnóstico, % 

Pós-ICPe 

Pós-SCA 

 

20 

80 

IMC, kg/m2 27±4 

FRCV, % 

HTA 

DM2 

Dislipidemia 

Tabagismo 

Obesidade 

 

59 

43 

70 

32 

17 

FSVE, % 

Depressão moderada-grave (FEVE<40%) 

 

20 

Medicação, % 

AAS 

IECA/ARA 

β-bloqueador 

Estatina 

 

98 

80 

88 

94 

AAS: ácido acetilsalicílico; ARA: antagonista dos recetores da angiotensina; DM2: diabetes mellitus tipo 2; FEVE: fração 

de ejeção do ventrículo esquerdo; FSVE: função sistólica ventricular esquerda; HTA: hipertensão arterial; ICPe: 

intervenção coronária percutânea eletiva; IECA: inibidor da enzima de conversão da angiotensina; IMC: índice de massa 

corporal; SCA: síndrome coronário agudo;  
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Resposta ao programa de reabilitação cardíaca 

A capacidade funcional média no início do PRC foi de 8.6±2.3 METs. A variação da 

capacidade funcional média verificada no final do PRC foi de 1.3±1.1 METs (máximo de 

5.7 METs e mínimo de -3.2 METs). Na análise multivariada, os principais preditores da 

melhoria da capacidade funcional foram o sexo, o índice de massa corporal (IMC) e a 

capacidade funcional inicial. Sexo masculino, menor IMC e menor capacidade funcional 

inicial associaram-se a melhoria da capacidade funcional com o PRC.  

 

Tabela 3: Preditores da resposta da capacidade aeróbia máxima ao PRC 

 Univariado Multivariado 

 B-coef (95%CI) valor P B-coef (95%CI) valor P 

Idade 0.002 (-

0.008;0.011) 

0.739   

Sexo 0.19 (-0.05;0.43) 0.118 0.381 (0.13; 

0.63) 

0.003 

Diagnóstico 

(SCA vs ICPe) 

-0.196 (-0.447; 

0.053) 

0.124   

IMC -0.02 (-0.050; 

0.002) 

0.08 -0.034 (-0.059; -

0.008) 

0.011 

DM2 -0.04 (-0.24; 

0.16) 

0.700   

FSVE 0.21 (0.043; 

0.465) 

0.105 0.08 (-0.17; 

0.33) 

0.527 

METs iniciais -0.105 (-0.150; -

0.059) 

<0.001 -0.139 (-0.188; -

0.090) 

<0.001 

DM2: diabetes mellitus tipo 2; FSVE: função sistólica ventricular esquerda; ICPe: intervenção coronária percutânea 

eletiva; IMC: índice de massa corporal; MET: equivalente metabólico; SCA: síndrome coronário agudo; 

 

 

Impacto prognóstico da melhoria da capacidade funcional 

Os 548 doentes foram seguidos durante os 2.6±1.3 anos de follow-up, período em que se 

verificaram 116 MACEs, maioritariamente revascularizações percutâneas eletivas (47%) e 

EAM (31%). Na análise multivariada, a melhoria da capacidade funcional associou-se a 

melhor prognóstico, independentemente da capacidade funcional no início do PRC. 
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Tabela 4: Impacto da melhoria da capacidade aeróbia máxima na ocorrência de eventos 

clínicos. 

 Univariado Multivariado 

 HR (95% IC) valor P HR (95% IC) valor P 

Idade 1.02 (1.0;1.04) 0.05 1.00 (0.98; 1.02) 0.81 

Sexo 0.91 (0.59;1.40) 0.67   

Diagnóstico 1.24 (0.81;1.92) 0.32   

IMC 1.00 (0.96;1.06) 0.85   

DM2 1.20 (0.83; 1.75) 0.33   

FSVE 0.93 (0.59; 1.49) 0.77   

METs iniciais 0.85 (0.78; 0.93) 0.001 0.83 (0.75; 0.92) <0.001 

ΔMETs 0.76 (0.64; 0.89) 0.001 0.72 (0.60; 0.85) <0.001 

ΔMETs: variação de equivalentes metabólicos; DM2: diabetes mellitus tipo 2; FSVE: função sistólica ventricular 

esquerda; ICPe: intervenção coronária percutânea eletiva; IMC: índice de massa corporal; MET: equivalente 

metabólico; SCA: síndrome coronário agudo.  
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DISCUSSÃO 

 

Demonstrámos que a melhoria da capacidade aeróbia máxima em doentes com DAC, após 

realização de um PRC, é preditora de eventos clínicos cardiovasculares. Nesta população, 

a melhoria do fitness CV associa-se a uma menor ocorrência de MACEs.  

Foi amplamente demonstrada, nas últimas décadas, a significativa associação entre a 

realização de um PRC e a diminuição da mortalidade, chegando em algumas séries a 

atingir os 50%16-18, diminuições que parecem independentes de outros fatores como idade, 

género ou comorbilidades dos doentes19. As razões fisiopatológicas do aparente benefício 

dos PRCs parecem assentar em fatores autonómicos como mecanismos centrais. Parece 

existir um aumento do tónus parassimpático produzido pelo exercício físico regular20,21 que 

diminui a ocorrência de MACEs futuros22-25. Outros fatores passíveis de modular o benefício 

cardiovascular dos PRCs, extra-autonómicos, incluem efeitos anti-ateroscleróticos, anti-

trombóticos e anti-arrítmicos produzidos não só pelo exercício como também pelas 

restantes vertentes de controlo de FRCV destes programas26. 

O fitness CV parece ser o melhor marcador destas alterações de morbimortalidade 

produzidas pelos PRCs e portanto tem sido vastamente utilizado – e foi também utilizado 

no presente estudo – como principal fator preditor de prognóstico nos doentes submetidos 

a PRC27. Níveis superiores de fitness CV à admissão no PRC, traduzidos por valores 

elevados de METs, parecem associar-se a uma menor mortalidade, mesmo quando os 

resultados são ajustados para os FRCV tradicionais. Kavanagh et al.28 demonstraram, num 

estudo prospetivo observacional unicêntrico com mais de 12 000 doentes, diferenças 

significativas na mortalidade de doentes com DAC com diferentes níveis de fitness CV 

antes da iniciação de PRC. Muitos outros estudos feitos desde então corroboraram estes 

achados, não só para indivíduos com DAC mas também para indivíduos saudáveis ou com 

FRCV (eg: HTA, DM), apontando o fitness CV como um fator de risco independente para 

mortalidade de causas cardiovasculares e não-cardiovasculares29-35.  

Em estudos feitos em populações saudáveis, com indivíduos sem antecedentes de doença 

cardíaca ou FRCV, demonstrou-se que não só um maior nível inicial de fitness CV se 

associa a uma melhoria no prognóstico, como também a diferença de METs do início para 

o fim do programa – ou ΔMETs – melhora o prognóstico. Algumas séries reportam redução 

do risco de morte de causa cardiovascular em 13-15% por cada MET aumentado com o 

programa36. Outras séries apontam valores tão altos como 22%37. 

Existe, portanto, extensa evidência centrada no fitness CV inicial e mesmo alguma na 

melhoria do fitness CV em doentes saudáveis. Contudo, a literatura é parca em estudos 
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focados na melhoria do fitness CV em doentes com DAC. Os poucos estudos feitos neste 

sentido vêm validar os resultados e a correlação positiva entre o ΔMETs e o prognóstico 

dos doentes cardíacos. Martin et al.38 retiraram conclusões aproximadas, num estudo 

retrospetivo recente de 5641 doentes com DAC, demonstrando uma diminuição média da 

mortalidade de 13% por cada MET aumentado com o PRC, aos 3 meses, e de 25% ao 

ano. Foi também, mais uma vez, reconhecida a importância do valor estático dos METs 

mas realçou-se a importância prognóstica adicional da sua variação ao longo do PRC. 

Outro estudo39 mostrou uma diminuição de 10-20% da mortalidade por cada 1% de 

melhoria do fitness CV. Demonstrou-se, desta forma, que o prognóstico dos doentes 

cardíacos submetidos a PRC não é adequadamente definido pelo fitness CV inicial isolado, 

mas antes ganha força com a associação da variação ao longo do programa; o ΔMETs 

enriquece, assim, a inferência prognóstica nesta população. O nosso estudo corrobora 

estes achados.  

Em relação às características baseline das populações estudadas, as suas prevalências 

foram semelhantes às obtidas no presente trabalho, em termos de género, idade, FSVE 

inicial e FRCV, com predominância da dislipidemia e HTA em ambos os grupos. O ΔMETs 

médio obtido foi também semelhante nos dois estudos. Em termos de prognóstico, 

estendemos estudos anteriores ao correlacionarmos a melhoria do fitness CV não só com 

mortalidade, no geral, mas também com a ocorrência de outros MACEs. 

 

Algumas das variáveis analisadas no nosso estudo parecem associar-se à melhoria da 

capacidade aeróbia com o PRC. O sexo masculino é um dos fatores que parece traduzir-

se num maior ΔMETs. Uma das razões para este fenómeno é a maior percentagem média 

de tecido muscular esquelético, no homem, que permite uma adaptação facilitada à 

atividade física e uma maior evolução em termos de capacidade aeróbia, 

comparativamente à mulher. Não é surpreendente que também o IMC se associe à 

melhoria da capacidade funcional. Um IMC baixo parece influenciar positivamente o 

ΔMETs obtido e, assim, o prognóstico. Doentes com excesso de peso (IMC≥25,0 kg/m2) 

ou obesidade (IMC≥30.0 kg/m2) têm maior risco de desenvolver comorbilidades 

musculoesqueléticas, incluindo degenerativas e inflamatórias, e também metabólicas 

importantes, como doença arterial periférica (DAP) – todas são limitativas do desempenho 

físico e negativamente influenciadoras da melhoria da capacidade funcional com os 

programas40. Uma última variável que pareceu associar-se com uma melhoria superior do 

fitness CV foi a menor capacidade funcional inicial. Outros estudos corroboram este 

achado, mostrando que um baixo valor inicial de METs influencia positivamente o potencial 

de melhoria ao longo do programa, ou seja, se associa a um ΔMETs superior, 
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comparativamente a valores iniciais mais altos de METs41. No estudo de Martin et al.38, os 

doentes low-fit (<5METs no início do programa) apresentaram uma diminuição da 

mortalidade aos 3 meses muito superior aos médios 13%, com uma queda de 

aproximadamente 30%.  

 

Estas conclusões suportam a intervenção do treino físico como crítica para a melhoria do 

prognóstico, apesar da reconhecida importância de intervenções terapêuticas 

multidisciplinares. Ainda assim, a variação dos FRCV tradicionais no âmbito destes 

programas tem-se mostrado pouco significativa, cuja discussão causal ultrapassa o âmbito 

deste artigo42-44. A associação entre a melhoria da capacidade funcional e o prognóstico, 

suporta a tese de que as diferenças de mortalidade obtidas se devem, pelo menos em 

parte, à componente de exercício físico do programa e à respetiva melhoria no fitness CV. 

 

A conclusão de que o ΔMETs é um parâmetro de relevância prognóstica reveste-se de 

uma potencial utilidade terapêutica, pois poderá permitir a adaptação de atitudes clínicas 

na abordagem do doente com DAC. Em primeiro lugar, estes achados reforçam, e alertam 

para, a importância do fitness CV na abordagem do doente cardíaco, num esforço conjunto 

para implementar mais unidades de reabilitação cardíaca acessíveis à comunidade. Em 

segundo lugar, monitorizar o ganho em termos de capacidade funcional permitirá adequar 

e adaptar os protocolos dos programas de reabilitação. Sabemos, agora, que interessa não 

só o valor de METs como também o de ΔMETs e portanto o objetivo fundamental dos PRCs 

será o de obter uma maior variação positiva possível para cada doente. O programa poderá 

ser individualizado, tendo em conta o fitness CV inicial e as potencialidades que o doente 

poderá atingir em termos de ΔMETs. Pode ser possível estratificar os doentes com base 

na sua capacidade potencial da realização de exercício de intensidade moderada-elevada, 

tendo em consideração a sua doença cardíaca e comorbilidades (incluindo 

musculoesqueléticas, neurológicas, psicológicas e vasculares periféricas). Aqueles que 

forem dados como aptos poderão beneficiar de protocolos de maior intensidade para atingir 

o maior nível possível de METs finais e, assim, ΔMETs superiores. O high-intensity interval 

training (HIIT) é um protocolo de PRC assente na prática de exercícios de alta intensidade 

num curto espaço de tempo, contrastando com o habitual protocolo de resistência. Em 

alguns estudos, o protocolo HIIT parece associar-se a melhoria de fitness CV semelhante 

à obtida com os protocolos de resistência, com um consumo inferior de tempo e 

recursos45,46. Parece, assim, uma alternativa viável aos protocolos de PRC atualmente 

aplicados. 
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São necessários mais estudos para aferir qual a variação de METs ótima para cada doente 

e avaliar o impacto prognóstico da prescrição de outras intervenções àqueles que não 

aumentem a sua capacidade funcional durante o PRC standard. Será também importante 

compreender as razões da variação da melhoria dos METs nesta população e das 

idiossincrasias nas respostas individuais aos programas. Por último, este conjunto de 

evidências permite a adição de um segundo fator independente de prognóstico nos doentes 

cardiovasculares, em adição ao valor fixo de METs – o ΔMETs. É um parâmetro de mais 

difícil obtenção, exigindo a entrada e cumprimento de um PRC, mas parece estabelecer 

uma correlação mais forte com o prognóstico. Poderá ser equacionada a introdução destes 

novos fatores de risco, quer o valor fixo de METs quer o ΔMETs, como parcelas no cálculo 

dos scores de risco cardiovascular, para uma estratificação mais adequada do risco e para 

uma intensificação, se necessário, das estratégias terapêuticas. 

 

São várias as limitações do nosso trabalho. Primeiro, a ausência de um grupo-controlo 

impede a quantificação, em termos absolutos, do impacto em termos de sobrevida do PRC 

nestes doentes. A sua inclusão levantaria questões éticas relevantes, dada a evidência 

atual favorável à sua prescrição neste subgrupo de doentes cardiovasculares. Para além 

disso, o nosso objetivo foi quantificar o impacto prognóstico da variação do fitness CV nos 

doentes que completam o PRC. Desta forma, a ausência do grupo-controlo não afeta a 

validade interna das nossas conclusões. Em segundo lugar, foram excluídos da nossa 

análise os doentes que não iniciaram ou que iniciaram mas não completaram o PRC. 

Independentemente da origem da não-adesão destes doentes, este aspeto recomenda 

prudência na generalização das nossas conclusões a populações de doentes com DAC. 

Em terceiro lugar, a amostra estudada foi essencialmente constituída por doentes jovens 

e do sexo masculino, com implicações importantes na extrapolação das conclusões para 

mulheres e idosos. Por último, a natureza observacional e retrospetiva do estudo impede-

nos de excluir que fatores confundidores não medidos estejam a influenciar as associações 

encontradas, apesar do ajustamento para várias covariáveis clinicamente relevantes nos 

modelos estatísticos, multivariados, que utilizámos. 
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CONCLUSÃO 

O nosso estudo concluiu que a variação da capacidade aeróbia ao longo de um PRC é 

preditiva de um melhor prognóstico em doentes com DAC, com uma redução do risco de 

MACEs e mortalidade nesta população. Este achado deve ser tido em conta na abordagem 

futura de todos os doentes coronários, tendo como objetivo final a aplicação rotineira e 

otimizada dos programas de reabilitação. 
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