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RESUMO 

 

No Brasil o perfil de mortalidade tem mudado, apresentando doenças 

crônico-degenerativas relacionadas ao sistema cardiovascular. O sistema nervoso 

autônomo (SNA) é fundamental no controle das funções cardiovasculares. 

Alterações como aumento ou diminuição da frequência cardíaca (FC) e da Pressão 

Arterial (PA) acontecem no indivíduo a fim de manter a homeostase do sistema. O 

exercício físico pode interferir na modulação do SNA, sendo que essas alterações 

vão depender do tipo de exercício. Um programa de treinamento pode auxiliar e 

trazer adaptações em indivíduos que sofreram algum evento cardíaco e possuem 

disfunções relacionadas ao SNA. Visto a importância do exercício físico (EF) para  

esses indivíduos, o presente estudo irá abordar as diferentes adaptações que o 

treinamento aeróbico e de força pode causar em cardiopatas. Pôde-se perceber que 

o EF pode melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida dessa população. 

 
 
Palavras Chave:  Reabilitação Cardíaca. Exercício Físico. Qualidade de vida. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A maioria dos países em desenvolvimento tem passado por mudanças no 

perfil de suas populações, resultado de um conjunto de transformações 

demográficas, sociais e econômicas. (SERRANO; TIMERMAN; STEFANINI, 2009).  

 

Nos últimos setenta anos, o perfil de mortalidade da população brasileira 

passou por alterações importantes e o aumento das doenças crônico-degenerativas 

e das doenças relacionadas ao aparelho circulatório têm sido as principais causas 

de morte no Brasil, para ambos os sexos. Somente em 2005, por exemplo, 

ocorreram 283.927 óbitos em nosso país (28,2% do total de óbitos) causados por 

doenças do aparelho circulatório. (SERRANO; TIMERMAN; STEFANINI, 2009; 

STAHLBERG, 2010). 
 

A taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares (DCV) vem 

decrescendo no Brasil nas regiões Sul e Sudeste, e aumentando na região nordeste, 

o que pode estar relacionado ao desenvolvimento do país, facilidade de acesso a 

medicamentos e a medidas de prevenção. Contudo, é difícil afirmar que este 

impacto seja por medidas de prevenção primária. No entanto, como medidas 

secundárias, pessoas que já tiveram algum episódio cardíaco são mais sensíveis a 

mudança de hábitos e estilo de vida. (NEGRÃO; BARRETO, 2009; SERRANO; 

TIMERMAN; STEFANINI, 2009). 

 

Existem várias causas e fatores que contribuem para que um evento 

cardiovascular ocorra. De acordo com o American heart association (2008), o 

sedentarismo é reconhecido como o principal fator de risco para a doença 

cardiovascular. Dessa forma, a prática regular de exercícios físicos (EF) torna-se 

cada vez mais indicado, visto as adaptações nesse sistema, os quais beneficiam 

tanto aqueles que nunca sofreram um evento cardiovascular, como aqueles que 

estão em fase de reabilitação e devem prevenir a incidência de um novo evento. 

 

 Especificamente sobre o sistema nervoso autônomo (SNA) o EF 

regular provoca aumento crônico da atividade vagal e diminuiçäo da atividade 
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adrenérgica, produzindo bradicardia e maior variabilidade da frequência cardíaca, 

(VFC) em qualquer situação fisiológica que o indivíduo se encontre. (ALMEIDA; 

ARAÚJO, 2003). Estas adaptações parecem ser responsáveis, pelo menos 

parcialmente, pelo efeito protetor do treinamento em pacientes portadores de 

cardiopatia. Através da melhora na sensibilidade barorreflexa e quimiorreflexa 

desenvolvida pela prática de EF, o indivíduo cardiopata é beneficiado com 

adaptações importantes como a redução dos níveis dos componentes da cascata 

renina-angiotensina II, expressão dos receptores AT1 e regularização das vias de 

sinalização de óxido nítrico neural (nNOS/NO) no corpo carotídeo.  

 

Além disso, outro benefício importante da prática crônica de EF para 

cardiopatas é a diminuição da atividade nervosa simpática muscular que 

consequentemente leva a redução da resistência vascular, aumentando o fluxo 

sanguíneo. Isso favorece o processo anti-inflamatório da musculatura desses 

pacientes levando a melhora na capacidade funcional. 

 

Por fim, é fundamental entender que alternativas farmacológicas são 

capazes de provocar efeitos autonômicos semelhantes àqueles induzidos pelo 

treinamento físico, como a cardioproteçäo. No entanto, não substituem os diversos 

efeitos crônicos do EF no paciente portador de cardiopatia, revelando assim, o papel 

crucial do EF regular na terapêutica do indivíduo cardiopata.  
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1.1 Justificativa 
  

 

Embora haja relatos de EF em medicina desde o século XIX, a 

reabilitação cardiovascular é ainda um procedimento jovem, nascido da Cardiologia. 

No entanto, diante dos avanços científicos dessa esfera de conhecimento, o EF 

ultrapassou as barreiras dos hospitais e ganhou forças na terapêutica dos indivíduos 

cardiopatas. 

 

Basicamente, um indivíduo após sofrer um evento cardíaco, é submetido 

a um programa de reabilitação cardíaca antes de ser liberado a práticas físicas em 

ambientes externos, e a sua indicação se faz para indivíduos com Teste ergométrico 

(TE) anormal e ou cinecoronariografia anormal, em portadores de Doença arterial 

coronariana (DAC), na insuficiência cardíaca, revascularização percutânea, 

transplante cardíaco e nas valvopatias e se resume em quatro fases segundo a I 

Diretriz de Reabilitação Cardíaca (2005). 

  

A primeira fase da reabilitação cardíaca inicia-se ainda na unidade 

coronariana, após a compensação clínica do paciente e consiste em atividades de 

baixo nível (limitada a 2 MET). A fase II pode ter início 24 horas após a alta do 

paciente e é dada ênfase ao ensino da automonitoração. A fase III propõe atender 

os pacientes dois meses após o evento cardiovascular. E por fim a fase IV 

corresponde à fase de manutenção, ou seja, o EF deverá estar presente em toda 

vida do indivíduo. É nessa fase que ocorre a prevenção secundária, onde o indivíduo 

passa a ser protegido de um novo evento cardiovascular e consequentemente 

ocorre uma melhora progressiva em sua capacidade funcional, tornando-o cada vez 

mais independente e apto a retomar às suas atividades ocupacionais interrompidas 

pelo período de internação. É nessa fase ainda, que o indivíduo passa a ter 

liberação médica indicando EF em ambiente externo como em academias, praças, 

clubes e até mesmo o ambiente domiciliar. 

 

No entanto, apesar da alta médica autorizando a prática de EF fora do 

ambiente hospitalar, é fundamental que haja prescrição individualizada, segura e 

bem orientada feitas por um profissional de Educação Física. 
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Após a alta médica então, são vistos inúmeros efeitos cardioprotetores do 

EF crônico, tanto do tipo aeróbico como anaeróbico. Especialmente sobre o SNA, o 

EF provoca a melhora da variabilidade da frequência cardíaca (FC) que está 

relacionada à redução do risco de mortalidade cardiovascular e representa um 

importante indicador do estado de saúde. 

 

Tendo em vista a importância do conhecimento das alterações do EF 

sobre o SNA, esse estudo se faz necessário para reunir informações precisas sobre 

essa temática. 
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1.2 Objetivos 
 

  

• Geral:  

- Discutir as adaptações do exercício físico em cardiopatas 

             

• Secundários: 

- Comparar os efeitos de diferentes tipos de exercício (aeróbico e anaeróbico); 

- Analisar a correlação ou associação entre variáveis como sexo. 
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2. METODOLOGIA 
 
 
Para a realização deste trabalho foi utilizada a base de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e MEDLINE/PubMed, sendo a pesquisa 

delimitada em artigos publicados no ano de 2009 a 2012. A busca foi através dos 

seguintes descritores em português e inglês: Exercício aeróbico, Consumo de 

oxigênio, Limiar anaeróbico, Exercício de força / com levantamento de pesos, 

Frequência cardíaca máxima, Repouso, Sistema nervoso autônomo e exercício 

físico (aeróbico e de força), Variabilidade da frequência cardíaca. 

 

A estratégia empregada foi: “Exercício Aeróbico” OR “Aerobic Exercise”; 

”Exercício Aeróbico” AND “Cardiopatia”; “Aerobic Exercise” AND “Heart Diases” ; 

“Consumo de oxigênio” OR  “Oxygen Consumption” ; “Consumo de Oxigênio” AND 

“Exercício Aeróbico” ; “Consumo de Oxigênio” AND “Exercício Aeróbico”  AND 

“Cardiopatia” ; “Oxygen Consumption”  AND “Aerobic Exercise” AND “Heart Diases” ; 

“Limiar Anaeróbio” OR “Anaerobic Threshold” ; “Limiar Anaerobio” AND “Exercício 

Aeróbico” AND “Cardiopatia” ; “Anaerobic Threshold”  AND  “Aerobic Exercise”  AND  

“Heart Diases”; “Exercício de força”  OR “Weight Training”  OR “Strength Training” ; 

“Weight Training” AND “Heart Diases” ; “Strength Training” AND  “Heart Diases”; 

“Strength Training”  AND “Lifting Weights” AND “Heart Diases” ; “Frequência 

cardíaca maxima” OR “Heart Rate” ; “Frequencia cardíaca de repouso” OR “Heart 

Rate Resting” ; “Frequencia cardíaca  maxima” AND “Cardiopatia” OR “Heart Rate” 

AND “Heart Diases” ; “Frequencia Cardíaca de repouso” AND “Cardiopatia” OR 

“Heart Rate Resting”  AND  “Heart Diases” ; “Sistema nervoso autônomo” AND  

“Exercício Aeróbico”  OR “Autonomic Nervous System”  AND “Aerobic Exercise” ;  

“Sistema nervoso autônomo”  AND  “Exercício de Força” ; Autonomic Nervous 

System AND Weight Training OR Strength Training OR “Strength Training”  AND 

“Lifting Weights” ;  “Sistema nervoso autônomo”  AND “Exercício Aeróbico”  AND  

“Cardiopatia” ;  “Autonomic Nervous System”  AND “Aerobic Exercise”  AND “Heart 

Diases” ; “Sistema nervoso autônomo”  AND “Exercício de Força”  AND  

“Cardiopatia” ;  “Autonomic Nervous System”  AND “Weight Training”  OR  “Strength 

Training”   OR  “Strength Training”  AND “Lifting Weights”  AND   “Heart Diases” ;  
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“Variabilidade da frequencia cardíaca” And “Cardiopatia” ;  “Heart Rate Variability”  

And “Heart Diases”.  

 

Todos os artigos eram da língua inglesa, sendo 22 experimentais e 4 de 

revisão. Dentro destes 14 artigos foram selecionados. 

 

Os livros incluídos no trabalho tinham informações relacionando doenças 

cardiovasculares e treinamento esportivo.  
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3. REVISÃO LITERÁRIA 
 
 

3.1 Sistema Nervoso Autônomo (SNA) 
 

 

O sistema nervoso autônomo (SNA) exerce uma função importante de 

controle nos músculos lisos, por exemplo, no sistema cardiovascular. O SNA possui 

fibras nervosas no miocárdio, onde os átrios são inervados por fibras simpáticas e 

parassimpáticas, e os ventrículos exclusivamente, por inervação simpática.  

 

A influência simpática libera a adrenalina e as catecolaminas circulantes, 

fazendo com que o coração acelere o batimento cardíaco, ocorrendo a taquicardia. 

Isso se dá pelo aumento da velocidade de condução do nodo átrio ventricular (AV), 

bem como acontece o aumento da contratilidade, tendo como consequência o 

aumento do volume de ejeção (VE). Já a estimulação parassimpática provoca a 

liberação de um neuro-hormônio acetilcolina (ACH), que retarda o ritmo sinusal, ou 

seja, o coração bate mais lento. Podemos denominar este efeito de bradicardia. Ao 

contrário do efeito simpático, a estimulação vagal diminui a contratilidade do coração 

e a velocidade de condução do nodo AV (atrioventricular). (COSTANZO, 2008; 

MCARDLE, 1998). 

 

Essa regulação autônoma sobre a frequência cardíaca (FC) pode ser 

denominada como efeitos cronotrópicos, em que o positivo seria o aumento da FC 

(estimulação simpática) e o negativo a diminuição da FC (estimulação 

parassimpática). 

 

Na contratilidade, as catecolaminas circulantes produzem o efeito 

inotrópico positivo (aumento da contratilidade), mediado pelos receptores beta1 do 

coração. A acetilcolina por sua vez provoca o efeito inotrópico negativo, ou seja, a 

diminuição na contratilidade. (CONSTANZO, 2008). 

 

Outro mecanismo importante de controle do SNA é a presença do reflexo 

barorreceptor – terminações nervosas especializadas e localizadas principalmente 
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no arco aórtico e na bifurcação das carótidas. Este é um controle fino do SNA, e a 

função destes mecanorreceptores é detectar o grau de distensão destes vasos.  Se 

em algum momento ocorre o estiramento, o aumento da atividade do barorreceptor, 

faz com que aumente a regulação vagal, entretanto, se há uma diminuição da PA, a 

atividade simpática aumenta a fim de manter o equilíbrio no sistema. Este reflexo 

atua de batimento em batimento. (CONSTANZO, 2008; SERRANO; TIMERMAN; 

STEFANINI, 2009). 

 

Os quimiorreceptores são células quimiossensíveis à falta de oxigênio. 

Quando existe uma diminuição nos níveis de PA, a falta de oxigênio e o aumento da 

concentração de dióxido de carbono e de íon de hidrogênio fazem com que a PA 

retome seus valores normais. (GUYTON; HALL, 2002). 

 

O SNA também possui um mecanismo vasoconstritor, regulador da PA 

que é o Sistema Renina Angiotensina. Quando a PA está baixa, o hormônio 

angiotensina II é liberado na circulação a fim de aumentar a PA. Assim, através da 

vasoconstrição e de um efeito direto nos rins, inibe a excreção de sais e água, 

aumentando o volume sanguíneo e também os níveis de PA.  
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3.2 Exercício aeróbico  

 

 

A capacidade de resistência aeróbica é determinante no desempenho do 

indivíduo em certas atividades. Ela pode ser definida como a capacidade em captar, 

transportar e utilizar o oxigênio do ar, para realizar as reações bioquímicas 

necessárias para a produção de energia. (MCARDLE, 2003). Segundo Wilmore e 

Costill (2001), ela pode ser definida como resistência cardiorrespiratória, é a 

capacidade de todo o corpo sustentar o exercício prolongado. 

 

Para Prado (2013), a capacidade aeróbica pode ser definida como: 
habilidade de um indivíduo de, durante um exercício dinâmico, cíclico e 
prolongado, gerar maior quantidade possível de energia através das vias 
metabólicas aeróbicas (oxidação de gorduras e carboidratos), podendo, 
assim, atingir e manter maior intensidade de exercício possível. (PRADO, 
2013, p.31). 

 

O desempenho físico que configura esta capacidade seria as atividades 

prolongadas, de longa duração. 

 

Cada exercício pode exigir a predominância da ativação de sistemas 

energéticos diferentes de acordo com a sua demanda e duração. Em qualquer 

exercício as vias ATP-CP, glicolítica e oxidativa irão atuar, sendo que uma pode 

sobrepor à outra dependendo da demanda. Em um exercício aeróbico de baixa 

intensidade, a demanda energética que atua de forma significativa é a via oxidativa. 

(MCARDLE, 1998). À medida que a intensidade do exercício aumenta vai 

diminuindo a mobilização de gorduras e aumentando a mobilização de carboidrato 

como substrato energético. 

 

Segundo Prado (2013), a capacidade aeróbica é determinada 

principalmente pelo consumo máximo de oxigênio, economia de corrida e limiar de 

lactato, como também cita Hoff e seus colaboradores. (2002). 

 

O consumo Max de oxigênio (VO2 máx) é definido como a maior 

captação de oxigênio que pode ser alcançada durante exercícios dinâmicos com 

grandes grupos musculares (HOFF et al., 2002), ou seja, a quantidade de oxigênio 
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que o indivíduo consegue mobilizar no exercício. Durante uma atividade, o aumento 

da intensidade requer uma maior produção de energia, a captação de oxigênio vai 

aumentando, mas em um determinado momento ela atinge um platô. Assim, se o 

aumento da intensidade do exercício continua, o indivíduo torna incapaz de progredir 

no exercício, pois o consumo de oxigênio chegou ao limite. 

 

Os fatores fisiológicos que determinam o consumo máximo de oxigênio 

podem ser classificados em fatores centrais e periféricos. O primeiro está 

relacionado com a capacidade de bombeamento de sangue do miocárdio em 

quantidade máxima, que por sua vez é determinada por volume sistólico máximo, 

débito cardíaco máximo, tamanho do miocárdio, principalmente do ventrículo 

esquerdo e o volume plasmático. E o último refere-se à capacidade sanguínea de 

transportar oxigênio até a musculatura esquelética em exercício, são eles: 

hematócrito, concentração de hemoglobina e número de hemáceas. (PRADO, 2013, 

p.31) 

 

O limiar de lactato pode ser definido como a maior intensidade de 

exercício, FC, ou consumo de oxigênio, exercitando-se com grandes grupos 

musculares de forma dinâmica, no qual a produção e a depuração de lactato é 

aproximadamente a mesma. Existe um equilíbrio entre a produção e a remoção do 

lactato, se no exercício a demanda for alta, a produção pode exceder a remoção, e, 

por conseguinte, o acúmulo de lactato pode limitar a progressão do exercício. 

 

A economia de corrida é definida como o custo de oxigênio em uma dada 

intensidade de exercício submáxima e está relacionada com a técnica e padrão de 

movimento. Vários autores sugerem treinamento intervalado e de força para a 

melhora da economia de corrida e VO2 máx. (HELGERUD et al., 2001; HOFF et al., 

1999). 
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3.2.1 Adaptações ao treinamento aeróbico 
 

 

O treinamento da capacidade aeróbica pode promover diversas 

adaptações, relacionadas ao transporte de oxigênio, aporte e capacidade de utilizá-

lo. 

 

Em relação às adaptações metabólicas a nível celular, pode ser 

observado após um treino crônico, um maior número de mitocôndrias, e maior 

tamanho das mesmas. A capacidade de fosforilação de ATP melhora de forma 

significativa. Apesar disto não resultar em um aumento da atividade enzimática por 

unidade de mitocôndria, isto representa um aumento da quantidade de material 

mitocondrial. 

 

O treinamento pode provocar um aumento da lipólise no exercício de 

intensidade submáximo. Isto se dá pelo maior fluxo sanguíneo e mobilização e 

metabolização de enzimas no músculo para a utilização de gorduras. Assim, quanto 

mais treinado o sujeito, maior será a mobilização de ácidos graxos, ao invés de 

ocorrer a quebra do carboidrato. Este por sua vez, será armazenado, pois é de 

grande importância em um exercício de longa duração. 

 

A capacidade de oxidar os carboidratos também fica de forma aumentada 

com a melhora da capacidade aeróbica. 
                                                       Figura1: Vias energéticas 

 
                   

Fonte: Medida do metabolismo durante o exercício físico. RAMIRES P. 2011  
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Em relação aos fatores cardiovasculares centrais e periféricos, várias 

adaptações podem ser notadas como: aumento volume sistólico (VS) - volume de 

sangue que é ejetado pelo coração no momento da sístole, e diastólico (VD) - 

volume de sangue que chega ao coração. O VS também pode ser entendido como 

pós-carga, nível de tensão no momento da contração, e o VD como pré-carga, que é 

o nível de tensão a qual a musculatura cardíaca é submetida no retorno venoso. 

(BERNE, 2004). Com o treinamento acontece uma hipertrofia cardíaca, o aumento 

das câmeras cardíacas com um espessamento das paredes pode resultar em maior 

força de contratilidade do coração. Resultando assim no aumento do retorno venoso 

e, por conseguinte, no aumento do volume diastólico final durante o exercício agudo. 

O volume plasmático aumenta de forma significativa com o exercício regular. 

(PRADO, 2013, p.32). 

 

A frequência cardíaca (FC) diminui, tanto a de repouso como durante um 

exercício submáximo. O volume de ejeção (VE) representado pelo produto do 

volume sistólico pela frequência cardíaca aumenta. (MCARDLE, 1998; PRADO, 

2013). 

 

O débito cardíaco (VSxFC) , volume de sangue ejetado por minuto, 

aumenta de forma significativa, sendo que, com a FC diminuída pós treino, o 

resultado do aumento do débito cardíaco deve-se ao aumento do VS. Comparando 

duas pessoas, o sujeito treinado irá utilizar um menor débito cardíaco em relação a 

outra. A pressão arterial (PA) de repouso diminui pós-treino. 

 

O SNA possui um papel importante no controle e efeito do treinamento, 

como pode se perceber que durante o exercício, o aumento da FC se dá pela 

remoção da estimulação parassimpática no coração. Então, pode ser observado que 

o treinamento aeróbico confere um aumento na atividade parassimpática, e uma 

provável redução simpática, sendo possível se obter uma bradicardia de repouso. 

(MCARDLE, 1998; NEGRÃO; BARRETO, 2009).  

 

O controle autonômico no sistema cardiovascular melhora, tendo efeitos 

na variabilidade da frequência cardíaca e resistência vascular periférica total. Este 

controle autonômico pode ser considerado um efeito cardioprotetor, diminuindo os 
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riscos em população jovens de um futuro evento cardíaco. Portanto, o 

condicionamento aeróbico pode melhorar o controle autonômico cardiovascular, em 

consequência da diminuição da frequência cardíaca. (SLOAN, 2009). 

 

Segundo o estudo de Sloan (2009), os efeitos da diminuição da FC e 

melhora do controle autonômico, podem ter disparidades quando se comparado ao 

gênero. Foi observada nos homens uma maior alteração pelo controle autonômico 

através da FC e VFC. A FC obteve reduções de 5,50 bpm enquanto, nas mulheres 

houve uma redução de 1,65 bpm. Isso sugere que nas mulheres há uma ausência 

de um aumento do tônus vagal no coração, logo, a mudança não é tão significativa 

na FC, o que pode ser verificado no estudo realizado com mulheres jovens. As 

respostas obtidas deve se ao papel do estrogênio na regulação da resposta 

autonômica cardíaca, devido a VFC no ciclo menstrual. Logo neste estudo houve 

então um resultado mais efetivo com o treinamento na regulação do SNA em 

homens que em mulheres. 

 

Ainda em relação ao sexo, muitos estudos utilizam uma amostra com 

homens, como defende Sloan (2009) quando diz que, as mulheres tem sido sub-

representadas nos estudos. Contudo, faz-se necessário desenvolver pesquisas 

aprofundadas nesse aspecto, já que as DCV têm sido consideradas a principal 

causa de morte no mundo entre as mulheres após a fase reprodutiva. (NEGRÃO; 

BARRETO, 2009). Portanto não se pode afirmar que existem diferenças nas 

respostas durante o exercício físico entre homens e mulheres. 
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3.3 Exercício de força  
 

 

O treinamento da força muscular é fundamental para a saúde, para a 

manutenção de boa capacidade funcional e para atingir qualidade de vida 

satisfatória. (MORAES, 2005). É recomendado para indivíduos saudáveis e com 

cardiopatias devido a seus benefícios sobre a aptidão física, saúde e qualidade vida. 

(LIMA et al., 2010). 

 

Segundo Prado (2013), a força muscular pode ser entendida como a 

tensão máxima que um músculo ou grupo muscular pode gerar. Outro conceito, o 

qual consiste no modelo proposto por Schimictbleicher (2003), é que a capacidade 

motora força pode ser classificada em duas formas de manifestação, sendo elas 

Força Rápida e Resistência de Força, e por sua vez subdividida em três 

componentes: força máxima, força explosiva e capacidade de resistir a fadiga. 

 

Segundo este modelo, para o treinamento de força é preciso estabelecer 

um conceito muito importante em relação a ela denominado impulso, atuação da 

força em um determinado tempo, e por outro lado, o produto da massa pela 

alteração da velocidade. Esta grandeza apresenta-se na dependência de três 

variáveis, sendo elas a duração de atuação da força, a taxa de produção da força e 

a força máxima realizada. O impulso influencia na aceleração e velocidade de um 

corpo, portanto, é de suma importância para o entendimento da manifestação de 

força rápida. (KASSAT, 1993; PRADO, 2013). 

 

A força rápida pode ser definida como a capacidade do sistema 

neuromuscular de produzir o maior impulso possível no tempo disponível. Assim, 

podemos perceber como o tempo disponível interfere na produção de força durante 

alguma tarefa motora. Esta forma de manifestação da força é influenciada pelo 

componente força explosiva, definida como a “capacidade do sistema 

neuromuscular de desenvolver uma elevação máxima da força após o início da 

contração, ou seja, a maior taxa de produção de força por unidade de tempo”. 

(GULLICH & SCHMIDTBLEICHER,1999, p.225; PRADO, 2013). Ela é de suma 

importância para atividades que envolvem saltos, arremessos, golpes, entre outros. 
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Quando o tempo disponível for pequeno e a resistência externa a ser vencida for 

baixa, há grande possibilidade de desenvolvimento do impulso. Quanto maior o 

impulso, maior elevação da força. 

 

O componente força máxima, “capacidade do sistema neuromuscular de 

produzir maior valor de força por meio de uma contração voluntária máxima” 

(GULLICH & SCHMIDTBLEICHER,1999, p.224; PRADO, 2013), está envolvida em 

atividades  de forma estática e dinâmica, em ações de forma isométrica, concêntrica 

e excêntrica e dentro do CAE - ciclo de alongamento-encurtamento. A força máxima 

está envolvida diretamente com a resistência externa a ser vencida, e com o tempo 

disponível para a realização da tarefa. Se a resistência a ser vencida for grande, um 

tempo maior será necessário para a realização da tarefa. Logo, haverá uma grande 

elevação da força máxima. 

 

A manifestação resistência de força, que se mostra como “capacidade do 

sistema neuromuscular de produzir o maior somatório de impulso possível sob 

condições metabólicas predominantemente anaeróbias e de fadiga” (FRICK,1993), 

está fortemente relacionada com  a capacidade de resistir a fadiga que pode ser 

entendida como a grandeza de cada impulso e pela capacidade de manter o valor 

desse impulso o mais constante possível durante um determinado tempo (PRADO, 

2013).  

 

Podemos perceber que a fadiga tem grande influência, que pode ser 

entendida como a incapacidade de manter um desempenho numa dada tarefa, ou 

seja, é possível que aconteça a redução do desempenho durante uma atividade. Em 

intensidades acima de 30% da força isométrica máxima, o suprimento sanguíneo já 

está reduzido, ocasionado pela oclusão dos vasos, existindo assim uma demanda 

maior da via energética anaeróbica. Pode se dizer, a partir dessas considerações 

que, a demanda da tarefa deve exigir do sistema anaeróbico para se obter um 

mínimo de produção de força. Ela está representada em diversas tarefas motoras 

como remo, lutas, dentre outros. 

3.3.1 Adaptações ao treinamento de força 
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O treinamento de força pode trazer vários benefícios. Em relação às 

adaptações metabólicas observamos o aumento dos níveis de substratos 

anaeróbicos em repouso, como o ATP-CP, creatina, glicogênio e na quantidade de 

enzimas para a quebra do glicogênio.  Assim o indivíduo terá uma maior quantidade 

de substrato para utilizar durante a realização de uma dada tarefa. Pode ser 

observado também, um aumento no limiar de lactato, isto é, a intensidade de 

exercício que está associada a um aumento na concentração de lactato sanguíneo. 

Assim, após o treinamento, a produção de lactato irá exceder o limiar tardiamente se 

comparado com a realização do mesmo exercício antes do treinamento. (MCARDLE, 

1998). 

 

Em relação aos fatores neurofisiológicos, a sincronização intermuscular - 

ativação de vários grupos musculares e a sincronização intramuscular, entendida 

como a ativação de várias fibras musculares em um mesmo músculo, melhora com o 

treinamento. Justifica-se, portanto o ganho da força nos primeiros meses de 

treinamento. (MCARDLE, 1998). 

 

O recrutamento das unidades motoras obedece a característica do 

tamanho celular, de acordo com o princípio de Henneman, ou seja, ocorre das lentas 

para as rápidas. Além disso, ocorre o aumento da frequência de estimulação. Neste 

caso o cálcio se liga a troponina do tipo C, liberando o sítio ativo e permitindo a 

formação pontes cruzadas (cabeça da miosina com a actina). Portanto, aumentando 

a frequência de estimulação aumenta a produção de força. 

 

A hipertrofia muscular que compõe um aspecto anatomofisiológico pode 

ser observada com a progressão do treinamento. O aumento da área de secção 

transversa (AST), pode ser entendido como o aumento da quantidade do material 

contrátil, e essa adaptação é significante para o aumento da força. 

 

Há certa carência de estudos sobre os efeitos do treino de força sob a 

modulação do SNA. Dentre os existentes, está Sloan (2009), que utilizou dois 

protocolos de treinamento, sendo um de força e outro aeróbico, sendo um dos seus 

objetivos analisar os efeitos de ambos nos treinos no SNA. De acordo com seus 
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achados, o treino de força não alterou a modulação autonômica nos indivíduos em 

ambos os sexos. Ainda sim, pode-se dizer que o exercício de força aumenta a 

ativação simpática e reduz o tônus vagal. 

 

Lima e seus colaboradores (2010) sugeriram um protocolo de treinamento 

com três sessões experimentais com exercícios para tronco e membro superior, 

sendo eles: um treinamento controle, um treinamento a 50% de 1RM e o último 

sendo 70% de 1RM, para avaliar os efeitos do controle autonômico. Seus resultados 

obteve uma maior VFC. Bem como houve um aumento da ativação simpática e 

redução da parassimpática e o controle autonômico foi observado 60 min após a 

sessão de 70% de 1RM sendo o mais significativo. 

 

O exercício de força aumenta a FC e a PA sistólica e diastólica 

progressivamente. Os efeitos pós-exercício mostram que a PAS pode aumentar, 

manter ou diminuir e a diastólica pode manter ou diminuir. Mas ainda existem 

controvérsias em relação a estes e entre outros efeitos (NEGRÃO; BARRETO, 

2009). Segue uma tabela em relação a estes efeitos de um programa de força de 

alta intensidade.  
FIGURA 2: Quadro ilustrativo com os efeitos de um treinamento de força de alta intensidade no 
sistema cardiovascular 

 
Fonte: Cardiologia do Exercício: Do Atleta ao Cardiopata p.391 

3.4 Reabilitação Cardíaca  
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Devido a grande mudança no perfil brasileiro e às altas incidências de 

mortalidade e morbidade por doenças crônico-degenerativas, principalmente 

relacionadas ao sistema cardiovascular, o exercício físico tem sido pensado de 

forma diferente a fim de ser uma opção para minimizar estes problemas. (NEGRÃO; 

BARRETO, 2009; SERRANO; TIMERMAN; STEFANINI, 2009). 

 

 

A consciência em relação à implantação e participação dos programas de 

reabilitação cardiovascular tem crescido de forma significativa. Entretanto, apenas 

10% de 30% estão participando de forma efetiva dos programas, o que pode estar 

relacionado à falta de encaminhamento médico ou temor do próprio paciente em 

participar de um programa de exercícios físicos. (NEGRÃO, 2009). Entre os 

pacientes que sofreram ataque cardíaco, apenas 14 dos 35 que sobrevivem 

participam dos programas de reabilitação cardíaca, após fazerem revascularização. 

(KWAN, 2012). Além disso, segundo Avenue (2006), em 36 sessões de treinamento 

da reabilitação cardíaca promovida para diminuir os riscos de morte e infarto agudo 

do miocárdio, a proporção que completou o programa foi pequena. Como reafirma 

Kwan (2012), “programas de prevenção de reabilitação cardíaca secundária são 

reconhecidos a desempenhar um papel importante no tratamento de pacientes com 

doença cardiovascular”. 

 

A reabilitação cardíaca (RC) é uma intervenção terapêutica bem 

reconhecida na literatura médica (WAGNER,1998; LEON et al,1988) e tem 

benefícios comprovados na redução da morbidade e com análise de custo-benefício 

muito favoráveis (LEON et al, 2005; OLDRIDGE et al,1993). 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), RC é o somatório das 

atividades necessárias para garantir aos pacientes portadores de cardiopatia as 

melhores condições física, mental e social, de forma que eles consigam, pelo seu 

próprio esforço, reconquistar uma posição normal na comunidade e levar uma vida 

ativa e produtiva. O objetivo é auxiliar os indivíduos acometidos por alguma 

patologia cardiovascular retornarem às suas atividades diárias, melhorando sua 

qualidade de vida e sua capacidade funcional, sendo que os efeitos podem abranger 

não só o coração, mas todo o sistema cardiovascular. (DUARTE, 2009). 
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A utilização de fármacos tem sido reportada com grande sucesso no 

tratamento cardiovascular, assim indivíduos conseguem sobreviver a eventos 

agudos. Porém o tratamento farmacológico possui um custo-benefício alto para os 

serviços de saúde. (PIEPOLI, 2009). Portanto, os programas de reabilitação 

cardíaca tem uma vantagem em relação ao uso terapêutico de remédios, ainda que 

a possibilidade de sua utilização não seja excluída, desde que num tempo reduzido. 

Pode se dizer que a reabilitação cardíaca é uma forma de abordagem multifacetada 

e multidisciplinar, onde o paciente pode restaurar sua qualidade de vida, capacidade 

funcional, e bem-estar psicológico. (DUARTE, 2009; PIEPOLI, 2009). A abordagem 

multidisciplinar inclui médicos, fisioterapeutas, profissionais de Educação Física, 

nutricionistas, psicólogos e enfermeiros. Cada um deles possui um papel importante 

na reconstituição do paciente para ajudá-los a retomarem a vida diária. 

 

Os programas de reabilitação cardíaca reduzem as taxas do risco de 

eventos cardiovasculares e promovem comportamentos saudáveis. (KWAN, 2012) 

.Assim,   de acordo com o  Colégio Americano  e a Fundação de Cardiologia 

Americana em relação a prevenção e o tratamento, pacientes  acometidos de 

recente evento agudo  do miocárdio (IAM) ou síndrome coronariana aguda, angina 

crônica estável ou insuficiência cardíaca, ou para aqueles pacientes após 

revascularização coronária percutânea ou intervenção cirúrgica, são indicados para 

a RC. Bem como, pacientes pós-transplantados e com cirurgia da válvula cardíaca. 

(KWAN, 2012). 

 

O programa de RC se divide em quatro fases, segundo a Diretriz de 

Reabilitação Cardíaca (2005; NEGRÃO; BARRETO, 2009) favorecendo uma 

prevenção secundária e indo de encontro aos fatores de risco, além dos benefícios, 

fisiológicos, funcionais, sociais e psicológicos. 

 

• Fase I do programa de RC 

 

O início da primeira fase do programa começa ainda na unidade 

coronariana. Após a compensação clínica do paciente, são feitas atividades de baixa 

intensidade, e elas correspondem às atividades que o paciente precisa realizar no 
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seu cotidiano, como por exemplo, levantar e sentar. Nesta fase já se inicia 

adaptações fisiológicas, mas é importante ressaltar que respostas inadequadas e 

inesperadas podem acontecer, como aumento da FC desproporcionalmente, 

dispneia e aumento agudo da PA. Portanto, é de suma importância ter um médico 

próximo para que o trabalho do profissional de Educação Física e do fisioterapeuta 

seja 100% efetivo. Além disso, o paciente necessita de um acompanhamento 

psicológico para auxilia-lo no retorno ao trabalho, em casa e no convívio social. 

 

O acompanhamento nutricional também é de fundamental importância 

nesta fase para promover a conscientização da mudança de hábitos, para uma dieta 

balanceada, interrupção do tabagismo, entre outros fatores que podem prejudicar a 

recuperação do paciente. (NEGRÃO; BARRETO, 2009). 

 

• Fase II do programa de RC 

 

Esta etapa começa 24horas após a alta hospitalar. O programa de 

treinamento é monitorado e supervisionado pela equipe multidisciplinar. Medidas 

como frequência cardíaca, pressão arterial, PSE são controladas durante a 

intervenção. Esta fase é importante para desenvolver a autonomia do paciente. Além 

disso, é favorável que ocorra no ambiente hospitalar. Após a aquisição da 

autonomia, o paciente está pronto para ir à fase III do programa. (NEGRÃO; 

BARRETO, 2009). 

 

• Fase III do programa de RC 

 

Começa após dois meses do acometimento cardiovascular, o 

monitoramento intensivo já não é necessário, e o principal objetivo desta fase é 

prolongar o treinamento, evitando o surgimento de outra patologia ou evento 

cardíaco. 

 

• Fase IV do programa de RC 

 

O objetivo desta etapa é a manutenção, onde o paciente está apto para 

praticar exercícios, podendo se prolongar ao longo da vida do paciente. Nesta, o 
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papel do educador físico torna-se mais evidente, quanto à prescrição do 

treinamento. A intervenção multidisciplinar continua com a realização de avaliações 

e exames, para o monitoramento da saúde do indivíduo. 

 

3.4.1 Adaptações ao Treinamento em cardiopatas 
 
 

Indivíduos que sofreram um evento cardíaco podem apresentar um 

desequilíbrio na modulação do SNA, a hiperatividade simpática pode ser observada 

em pacientes com IC, hipertensos e diabéticos. Pode se observar também, um 

descontrole no Sistema Renina Angiotensina, falta de sensibilidade barorreflexa e 

dos quimiorreceptores. (DOBSAK, 2012; NEGRÃO; BARRETO, 2009). 

 

Em geral os benefícios que a RC pode trazer são: controle dos fatores de 

risco cardiovasculares, aumento do limiar de angina, melhoria da perfusão 

miocárdica, melhoria da função ventricular esquerda, redução da mortalidade, 

incremento da capacidade aeróbica e funcional, melhoria das funções respiratória, 

circulatória, e muscular periférica. Em relação aos fatores psicológicos físicos e 

sociais, ocorre a melhora a tolerância ao exercício, melhoria da sintomatologia, 

melhoria do perfil lipídico, redução do tabagismo, bem estar psicológico e redução 

do stress. Especificamente em relação ao SNA, o controle autonômico melhora com 

o aumento do tônus vagal e diminuição da ação simpática, como a melhora do 

reflexo barorreceptor. 

 
Como citados no tópico anterior, são convidados a participar do programa 

de RC pacientes acometidos de recente evento agudo do miocárdio (IAM) ou 

síndrome coronariana aguda, angina crônica estável ou insuficiência cardíaca, ou 

para aqueles pacientes após revascularização coronária percutânea ou intervenção 

cirúrgica, pós-transplantados e com cirurgia da válvula cardíaca. Além desses, 

indivíduos com diabetes mellitus são indicados a participar do programa, já que este 

é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de alguma doença 

relacionada ao sistema cardiovascular. (KWAN, 2012). 
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Pacientes acometidos de doença arterial coronariana estável, doença que 

consiste em lesões ocorridas na parede do vaso sanguíneo devido ao excesso de 

glicose, ocorrendo o acúmulo de gordura e diminuindo a luz do vaso, observa-se 

melhora na angina em repouso, atenuação da gravidade da isquemia induzida pelo 

esforço, melhora da capacidade funcional, e controle dos fatores de risco para 

doença cardiovascular. (MORAES, 2005). 

 

A reabilitação cardíaca, incluindo o exercício físico, é um protetor em 

longo prazo da doença arterial coronariana, aumentando a sobrevida e diminuindo 

os fatores de risco da doença. (AVENUE, 2006).  

 

Em pacientes com doença arterial periférica, que ocorre a partir de lesões 

na artéria abdominal, ilíaca, femoral, poplítea medial, é esperado que no momento 

do diagnóstico, há um relato de IAM ou acidente cerebrovascular. (KWAN, 2012; 

THOMPSON, 2004). Nesses indivíduos ocorre melhora da redistribuição do fluxo 

sanguíneo, melhor utilização do oxigênio, aumento da concentração de enzimas 

oxidativas, o que facilita o uso do oxigênio e aumento do fluxo sanguíneo para a 

musculatura da perna em atividade. (THOMPSON, 2004). 

 

A IAM é resultado da diminuição da luz das artérias do miocárdio. O 

desenvolvimento da placa aterosclerótica pode comprometer o fluxo, resultando em 

isquemia. (THOMPSON, 2004). Uma vida ativa pode reduzir o risco de infarto do 

miocárdio e aumento da taxa de sobrevivência de infarto do miocárdio. Vários 

mecanismos de proteção do miocárdio podem estar associados ao treinamento 

físico. (GALVÃO, 2011). 

 

Dentro das adaptações ao exercício, a melhora da IAM resulta em 

aumento do VS, atenuação da taquicardia durante um exercício de intensidade 

submáxima, vasodilatação, aumento da perfusão na microcirculação coronariana. 

Além disso, é possível o aumento do limiar para isquemia durante um exercício. 

(MORAES, 2005) 
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“A insuficiência cardíaca (IC) é um problema de saúde mundial. A 

incidência e prevalência da insuficiência cardíaca estão a aumentar e esta 

tendência, provavelmente, aumenta à medida que a população envelhece”. 

(CORREA, 2009). No entanto os fármacos desempenham um papel importante na 

doença. Apesar dos avanços no tratamento, a insuficiência cardíaca crônica pode 

ser considerada letal. (CORREA et al, 2009). Assim o exercício físico pode ser uma 

opção de tratamento não farmacológico para esse grupo. 

 

 Pacientes com IC respondem favoravelmente ao treinamento, apesar da 

queixa sobre fadiga e a dispneia durante o esforço, sendo um fator limitante. Isto 

corrobora com o que afirma Avenue (2006), em que a dispnéia pode atrapalhar as 

atividades da vida diária. O exercício físico regular pode melhorar a 

ventilação/perfusão pulmonar na atenuação da hiperativação de receptores 

quimiossensíveis e através do fortalecimento da musculatura respiratória, a função 

respiratória melhora, acontece a redução da resposta ventilatória durante o esforço. 

Além disso, a atividade simpática aumentada presente nesses pacientes pode 

diminuir com o aumento do tônus vagal, que melhora através do treinamento. 

(DOBSAK, 2012; NEGRÃO; BARRETO, 2009). Assim, em longo prazo, a qualidade 

de vida dessas pessoas melhora significativamente. (THOMPSON, 2004; MORAES, 

2005). 

 

Em relação à insuficiência cardíaca crônica, a intolerância ao exercício 

pode ser provocada pela função sistólica do ventrículo esquerdo inadequada, 

desssensibilização do barorreflexo, capacidade vasodilatadora comprometida. 

Segundo Correa et al (2009), vários mecanismos podem estar relacionados a 

intolerância ao exercício, sendo eles complexos: disfunção cardíaca, hiperatividade 

simpática, disfunção endotelial, diminuição periférica do fluxo de sangue e 

anormalidades do músculo esquelético. 

 

O treinamento pode melhorar essas funções através do aumento do VO2, 

remodelação cardíaca, entre outros fatores. (THOMPSON, 2004; MORAES, 2005), 

corroborando com os autores Correa et al (2009), que citam a importância do 

treinamento para estas funções, trazendo como resultado final a melhora da 

capacidade funcional e qualidade de vida. 
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Segundo a Diretriz de Reabilitação Cardíaca (2009), indivíduos 

transplantados possuem problemas delicados como mentais, físicos e fisiológicos 

que vão interferir tanto no pré-operatório como no pós. Além disso, no pós-

operatório um quadro de descondicionamento físico, atrofia e fraqueza muscular é 

muito comum, consequentemente comorbidades podem ser o resultado final na vida 

desses pacientes. Alguns dados dizem que dos pacientes que sobrevivem no 

primeiro ano, 50% viverão mais de doze anos. Entretanto a recuperação desses 

para o estilo de vida normal é o objetivo da inserção dos mesmos em um programa 

de reabilitação. Com o treinamento, adaptações centrais e periféricas garantem a 

extração periférica de oxigênio e o desempenho hemodinâmico, redução e controle 

das comorbidades, melhora da capacidade física, trazendo melhor qualidade de vida 

e retorno a vida diária. (MORAES, 2005; NEGRÃO; BARRETO, 2009). 

 

A associação entre o tratamento farmacológico e a revascularização 

percutânea mostra indícios de melhora na claudicação intermitente. Ocorre o 

aumento da sobrevida livre de eventos, melhora do fluxo sanguíneo, entre outros. 

(THOMPSON, 2004; MORAES, 2005). 

 

Ainda segundo Moraes (2005), os pacientes que possuem valvopatias 

apresentam redução da capacidade funcional de forma considerável. Os sintomas 

apresentados por estes são semelhantes à insuficiência cardíaca. Quando 

submetidos ao treinamento, após a intervenção cirúrgica, a capacidade funcional 

destes indivíduos melhora de forma proveitosa. 

 

A diabetes melittus é considerada um dos fatores de risco para o 

desenvolvimento de algumas doenças cardíacas. O desenvolvimento da doença 

está associado com a obesidade e sobrepeso. O treinamento físico melhora a 

sensibilidade à insulina e o controle glicêmico, redução da gordura corporal e 

redução do índice de massa corporal. É possível também, a diminuição de 

medicamentos hipoglicemiantes e a melhora da capacidade funcional. (MORAES, 

2005, 2009; KWAN, 2012). 
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4. PRESCRIÇÃO 
 

 
 

As atividades diárias podem servir como uma maneira de manter um  

estilo de vida ativo. Mas só isso não é o suficiente, principalmente para indivíduos 

acometidos de alguma doença cardiovascular. 

 

A prescrição para grupos especiais deve considerar todas as limitações 

que os pacientes possuem, sejam elas físicas psíquicas ou fisiológicas. O 

treinamento deve respeitar as variáveis estruturais do programa e os princípios do 

treinamento esportivo que são fundamentais para qualquer elaboração de 

treinamento e acompanhamento. Além disso, o tipo de treino também é importante, 

por exemplo, o treinamento de força pode causar adaptações diferentes do 

treinamento aeróbico. 

 

A prescrição do treinamento deve levar em consideração o princípio da 

especificidade do treinamento em que “estímulos específicos provocam adaptações 

específicas em sistemas específicos”. Deve atentar-se também ao princípio da 

sobrecarga, onde é preciso em alguns momentos a aplicação de uma carga elevada 

para aumentar as adaptações causadas pelo treinamento. Outro princípio é o da 

reversibilidade do treinamento, o qual explica que as adaptações obtidas com o 

treinamento podem voltar ao estado inicial se o mesmo for interrompido. Por fim, o 

princípio da individualidade biológica, o qual confirma e justifica a importância da 

prescrição específica para o indivíduo. (WEINECK, 1999). 

 

Segundo Zakharov (1992, apud LIMA; CHAGAS, 2011) a carga de 

treinamento é um estímulo capaz de provocar alterações no organismo. Dentro dos 

componentes da carga que são importantes para o planejamento do treinamento, 

temos a intensidade, volume, duração, densidade e frequência. 

 

Em relação à intensidade deve ser levada em consideração já que ela 

pode ser considerada uma variável estrutural do treinamento, que está diretamente 

relacionada com a carga a ser aplicada. (LIMA; CHAGAS, 2011). Em exercícios de 
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força, ela é representada pelo peso, e em exercícios aeróbicos, a intensidade pode 

ser mensurada através da frequência cardíaca. Segundo o ACSM (2006), a FC pode 

ser definida como o número de vezes que o coração se contrai por minuto (bpm). 

Além disso, a intensidade de um treinamento pode corresponder com a taxa de 

utilização de energia em função do tempo. Logo, quanto maior a intensidade do 

treinamento, maior será a quantidade de energia utilizada por unidade de tempo 

(Kcal/min). (PRADO, 2013, p.12). 

 

O volume é dito como o trabalho total que o indivíduo realiza em uma 

sessão, ou unidade ou período do treinamento. Um exemplo bem claro da presença 

deste componente seria um treino usual na musculação onde o indivíduo realiza 4 

séries com 10 repetições, usando um peso de 50kg. O volume pode ser expresso 

em relação à somatória dos pesos levantados em cada repetição; ou apenas sendo 

o somatório do número de repetições; e por último a somatória do  número de séries 

e repetições. (LIMA; CHAGAS, 2011). 
Figura 3: representação de um treinamento. 

 
Fonte: Musculação: Variáveis Estruturais Programas de Treinamento p.24 

 

A duração que também pode estar associada com o volume do 

treinamento dependendo da atividade e pode ser tanto como o tempo da realização 

de uma repetição da série, como o tempo a distância percorrida em uma corrida por 

exemplo. (LIMA; CHAGAS, 2011). 

 

A densidade do treino pode ser dada como a relação entre a duração do 

estímulo e a pausa, na musculação a densidade é bem definida quando a duração 

da série é de 60 segundos e a pausa também; neste caso a densidade é de 1/1. 

(LIMA; CHAGAS, 2011). 

Por fim, a frequência pode ser entendida pela quantidade, ou número de 

sessões de treinamento. Sendo em dias diferentes ou no mesmo dia. (LIMA; 

CHAGAS, 2011). 
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Além dos princípios do treinamento, a intensidade deve ser levada em 

consideração já que ela pode ser considerada uma variável estrutural do 

treinamento. (LIMA; CHAGAS, 2011). 

 

 A intensidade está diretamente relacionada com a carga a ser aplicada, 

em exercícios de força ela é representada pelo peso, e em exercícios aeróbicos, a 

intensidade pode ser mensurada através da frequência cardíaca. Segundo o ACSM 

(2006), a FC pode ser definida como o número de vezes que o coração se contrai 

por minuto (bpm). 

 

Para mais, a intensidade de um treinamento pode corresponder com a 

taxa de utilização de energia em função do tempo. Então quanto maior a intensidade 

do treinamento, maior será a quantidade de energia utilizada por unidade de tempo 

(Kcal/min). (PRADO, 2013, p.12). 

 

Em um programa de reabilitação cardíaca é aconselhável que a 

prescrição seja baseada no histórico do indivíduo, pois o uso de beta bloqueador ou 

anti-hipertensivo pode alterar a FC. Alguns programas de reabilitação usam como 

parâmetro o limiar ventilatório fornecido pela ergoespirometria. Entretanto este 

parâmetro é de difícil utilização. Então, a determinação da intensidade se dá a partir 

da Fc de reserva, ela é obtida pela diferença entre a Fc máxima e a Fc de repouso.A 

frequência cardíaca de treino é dada (Fc Max – Fc Rep) X % de treino + Fc rep  

(NEGRÃO; BARRETO, 2009). 

 

A intensidade ideal seria entre 50 a 70% da Fc de reserva. O uso da 

frequência cardíaca como parâmetro da intensidade é válido para um programa de 

treinamento aeróbico. 

 

Em um treino de força a intensidade recomendada seria a 50% da 

contração voluntária máxima, com 10 a 15 repetições, com intervalo de recuperação 

entre as séries. O treinamento de força é indicado para desenvolver a coordenação, 

consciência corporal, ele pode ser usado como parte complementar no programa de 

reabilitação, pois o treino aeróbico possui um impacto maior no sistema 

cardiovascular, mas o treinamento de força provoca adaptações em outras funções 
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e variáveis pode contribuir de forma positiva na reabilitação do indivíduo. (NEGRÃO; 

BARRETO, 2009; MORAES, 2009). 

 

Kwan (2012) sugere um protocolo de treino aeróbico intervalado variando 

a intensidade de 90% - 95% da FC de pico, com intensidade moderada 60% -70% 

da FC de pico, com intervalo de 3 a 4minutos, durante 40 minutos, três vezes por 

semana. Bem como Wisloff e seus colaboradores (apud KWAN, 2012), usaram este 

mesmo programa em 27 pacientes pós-infartados com IC. Os resultados obtidos 

foram a melhora do VO2 máx, sendo significativa no grupo que realizou este 

protocolo. Além disso, um programa de treinamento intervalado aeróbico também 

apresentou uma melhora no VO2 de pico em comparação a um treinamento 

contínuo feito em pacientes após cirurgia de revascularização do miocárdio. 

 

Ainda sim, o Colégio Americano sugere que um treino de força deve ser 

dividido em duas sessões, sendo uma para membro superior e outra para o membro 

inferior. Esta sugestão é baseada no fato de que a realização de um treino de força 

mantém a modulação simpática cardíaca elevada, e a parassimpática reduzida, o 

que pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares. O que corrobora com os 

achados de LIMA (2010) que utilizou um protocolo de treinamento dividido em três 

sessões de treinamento, controle, 50% de 1RM e 70% de 1RM. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O SNA é fundamental para manter a homeostase no sistema 

cardiovascular, e quando ocorre algum evento cardíaco, alterações no 

funcionamento e na harmonia entre o SNA e o sistema cardiovascular, sua 

modulação fica comprometida.  Assim, o EF pode ser a chave para reestruturar este 

processo. 

 

Várias adaptações positivas podem ser obtidas na qualidade de vida e na 

capacidade funcional, cujos benefícios vão além da aparência. Uma cascata de 

reações fisiológicas acontece com o treinamento e pode permanecer ao longo da 

vida do indivíduo. Portanto a RC exerce uma função importante na vida de 

cardiopatas. 

 

Os programas possuem um custo-benefício efetivo quando comparado 

aos tratamentos que fazem o uso apenas de fármacos. Logo, o incentivo para a 

inserção nos programas de reabilitação é de fundamental importância, podendo 

diminuir os custos altos que os serviços de saúde têm com o tratamento de 

cardiovasculares. Contudo, ainda é baixo o número de pacientes que optam e 

conseguem permanecer nos programas de reabilitação cardíaca. Isso pode ser 

explicado por diversos fatores sociais, psicológicos, entre outros. 

 

O treinamento aeróbico é importante para melhorar o controle 

autonômico, diminuir a ativação simpática e aumentar o tônus vagal, melhorando a 

FC de repouso e PA. O treino de força é importante para a melhora da coordenação, 

aptidão física e aumento da massa muscular. Embora o treino de força possa 

aumentar a ativação simpática e os níveis pressóricos durante o EF, a associação 

do treino de força e aeróbico é relevante em um programa de RC, pois as 

adaptações causadas por ambos são fundamentais para a qualidade de vida dos 

pacientes inseridos no programa. 
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Enfim, termino com esta frase de Ramires, (JAF, 2006): “O exercício é a 

fronteira entre a saúde e a doença do coração, mas cada vez mais se conhece o 

benefício”. 
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