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ABORDAEGEM DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO CARDÍACA EM IDOSOS 

COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA: REVISÃO SISTEMÁTICA DA 

LITERATURA 

Mickael Lopes Santos; MSc. Celiandro José Scandolara Mazarro. 

 

RESUMO 

Introdução: A reabilitação cardíaca no Brasil surge entre as décadas de 1960 e 1970. 

Tendo em vista o envelhecimento populacional mundial e a relação entre doença 

cardiovascular e envelhecimento, a fisioterapia é a principal especialidade capaz de 

intervir na melhora dos sintomas provocados pelas doenças de origem cardíaca. A 

insuficiência cardíaca congestiva, por sua vez, age de forma a reduzir a fração de 

ejeção cardíaca e/ou diminuir a capacidade de enchimento ventricular cardíaco, 

gerando diminuição da capacidade funcional do indivíduo. Objetivo: Analisar e 

descrever a abordagem fisioterapêutica por meio do treinamento físico na diminuição 

dos sintomas gerados pela insuficiência cardíaca congestiva. Método: Foi realizada 

uma revisão sistemática da literatura (RSL) baseada no Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), organizada e conduzida de forma 

independente por um pesquisador, referente ao tema: Abordagem da fisioterapia na 

reabilitação cardíaca em idosos com insuficiência cardíaca congestiva. Resultados: 

Foram encontradas evidências plausíveis acerca da efetividade da abordagem 

fisioterapêutica na melhora da capacidade funcional em idosos com insuficiência 

cardíaca congestiva por meio do treinamento físico. Conclusão: A abordagem 

fisioterapêutica por meio do treinamento é eficaz quanto à melhora da capacidade 

funcional e qualidade de vida em idosos com insuficiência cardíaca congestiva. 

Todavia, novos estudos são necessários para reforçar a efetividade de tal abordagem. 

DESCRITORES: insuficiência cardíaca; exercício físico; idosos. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Cardiac rehabilitation in Brazil emerged between the 60s and 1970s. . 

Cardiac congestive function, in turn, ages in order to reduce cardiac ventricular filling 

capacity and/or decrease cardiac ventricular filling capacity, increasing the individual's 

functional capacity. Objective: To analyze and describe the physical therapy approach 

through physical training to reduce the symptoms generated by congestive heart 
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failure. Method: A systematic literature review (RSL) based on the Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) was carried out, 

independently organized and conducted by a researcher, on the topic: Approach to 

physical therapy in cardiac rehabilitation in the elderly with congestive heart failure. 

Results: Plausible evidence was found about the effectiveness of the physical therapy 

approach in improving functional capacity in elderly people with congestive heart 

failure through physical training. Conclusion: The physical therapy approach through 

training is effective in improving functional capacity and quality of life in elderly people 

with congestive heart failure. However, further studies are needed to reinforce the 

effectiveness of such an approach. 

DESCRIPTORS: heart failure; physical exercise; ederly.
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1. INTRODUÇÃO  

 A reabilitação cardíaca, no Brasil, surge a partir do final da década de 1960 e 

início da década de 1970. Tendo em visto a necessidade de uma abordagem 

especializada no tratamento cardiovascular, os primeiros programas de intervenções 

se iniciaram em algumas capitais do Brasil, em que capacitaram especialistas para 

estar à frente dessa abordagem. Entretanto, a fisioterapia se destaca dentro das 

especialidades multidisciplinares em um programa de reabilitação cardíaca. (1) 

 As doenças de origem cardíacas tem sido a principal doença causadora de 

óbitos no mundo, sendo que a insuficiência cardíaca possui destaque dentro dessa 

perspectiva, onde acomete mais de 25 milhões de pessoas em escala global. (2) No 

Brasil, durante o período de 2004 e 2011 foi evidenciado que o envelhecimento 

populacional aumentou as taxas de mortalidade por insuficiência cardíaca. Essa taxa de 

mortalidade se mostrou maior no sexo feminino comparado ao sexo masculino com idade 

mais avançada.(3,4) Além disso, as regiões nordeste e norte foram liderança no quantitativo 

de óbitos por insuficiência cardíaca.(2,3) Somente na região norte, a taxa de óbito aumentou 

14% na população masculina e 16% na população feminina.(3) Outro estudo, agora 

realizado no período de 1980 a 2018 mostrou, através de uma pesquisa do DataSUS, que 

as taxas de mortalidade por insuficiência cardíaca têm diminuído durante esse período. De 

acordo com o estudo, essa queda deve - se ao fato de que durante esse período, o acesso 

ao serviço de público de saúde aumentou consideravelmente nos últimos anos. (2)  

A insuficiência cardíaca congestiva, por sua vez, se caracteriza por uma 

síndrome que compromete o enchimento ou fração de ejeção ventricular do cardíaca 

devido a alterações na função sistólica ou diastólica do músculo cardíaco, gerando 

diminuição da efetividade do inotropismo cardíaco. (5,6) Com isso, as cardiomiopatias 

são um dos fatores que geram disfunção do músculo cardíaco, e consequentemente 

alteração na fisiologia cardíaca. (7,8,9,10) A cardiomiopatia dilatada, refere – se a 

dilatação de um ou ambos os ventrículos, o que leva a uma diminuição da capacidade 

do inotropismo cardíaco durante a ejeção sanguínea devido a essa sobrecarga 

durante a bomba cardíaca. (8) Já a cardiomiopatia hipertrófica, é observado o aumento 

da hipertrofia das fibras musculares ventricular esquerda e/ou no septo 

intraventricular, essa alteração de origem principalmente genética leva à diminuição 

do enchimento ventricular e do volume sistólico de ejeção, (9,10) em que pode – se 

observar insuficiência cardíaca de característica de fração de ejeção preservada. (9) 
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A redução da tolerância ao exercício físico é comum na insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC). (6,11,12) o que se torna um fator preocupante, já que de acordo com 

Doukky et al., pessoas sedentárias acometidos por essa patologia possuem duas 

vezes risco à vida devido a inatividade física. (13) 

Diante isso, intervenções fisioterapêuticas são essenciais para melhora do 

quadro do paciente insuficiente cardíaco. Com isso, treinamento físico se tornou um 

fator essencial para o tratamento cardíaco, sendo recomendado por diretrizes de 

tratamento para insuficiência cardíaca. Além disso, o treinamento físico se mostra 

mais efetivo quando o programa de exercícios físicos é adaptado de acordo com a 

preferência e rotina do paciente, onde há melhor adesão e satisfação aos protocolos 

estabelecidos. (6) 

O treinamento para fortalecimento dos músculos inspiratórios, assim como os 

treinamentos aeróbicos, é também utilizado de forma a potencializar a capacidade de 

realização de exercícios físicos nos idosos e consequentemente melhora na qualidade 

de vida. Pode – se observar aumento do consumo máximo de oxigênio consumido 

(VO2 max), o que justifica sua eficácia. (12,14)  

Todavia, o fato da realização do exercício físico por pessoas insuficientes 

cardíacos não significa que ela não terá risco de internação. Dessa forma, houve uma 

controversa acerca da efetividade do exercício físico e o tratamento da insuficiência 

cardíaca. Acredita – se que indivíduos ativos acometidos pela doença possam estar 

mais cientes de sua perda de condicionamento físico decorrente à insuficiência 

cardíaca, e com isso, não referido os benefícios do exercício físico. Diante a isso, se 

faz necessário mais estudos para comprovar tal especulação. (13) 

De acordo com a problemática exposta, esta revisão sistemática da literatura 

(RSL) objetiva analisar e descrever o tratamento fisioterapêutico por meio do 

treinamento físico na diminuição dos sintomas gerados pela insuficiência cardíaca 

congestiva em idosos.  

 

2. MÉTODO: 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL) baseada no Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), organizada e 

conduzida de forma independente por um pesquisador, referente ao tema: Abordagem 
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da fisioterapia na reabilitação cardíaca em idosos com insuficiência cardíaca 

congestiva. 

 

2.1 Busca e identificação dos artigos 

 As buscas eletrônicas foram realizadas nas principais bases de dados em 

saúde, como: Physiotherapy Evidence Database (PEDRo), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MedLine/PubMed), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), Science Direct e a biblioteca da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os descritores utilizados foram baseados na 

lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) na língua portuguesa e língua 

inglesa, onde também foram acrescentadas outras palavras-chave recorrentemente 

citados em artigos relacionados à temática. 

Como meio de iniciação das buscas, foram utilizados descritores na língua 

portuguesa, onde foram utilizadas as expressões “insuficiência cardíaca”, “exercício 

físico”, “idosos”. As expressões relacionadas ao idioma inglês envolveram os termos 

“heart failure”, “exercise”, “ederly”. 

Foram realizadas buscas avançadas (advanced search) nas bases de dados 

LILIACS, PubMed, e PEDRo, utilizando o operador em inglês “and” e “or” seus 

respectivos termos em português “e” e “ou”.  O método de pesquisa na biblioteca 

LILIACS utilizou - se o campo “pesquisa avançada”, assim como na plataforma 

PubMed, em que foi utilizado o campo “PubMed Advanced Search Builder e por fim, 

na plataforma PEDRo, foi utilizada a aba “new search (advanced)”. Na plataforma 

SciELO, foi realizado busca simples na aba “simple search”. Além disso, foi realizado 

busca manual na plataforma Science Direct a partir das referências de evidências 

analisadas na plataforma de pesquisa.  O período de buscas se deu entre os meses 

de julho e setembro de 2022.  

 

2.2 Seleção das evidencias 

Antes da seleção dos artigos utilizados, foi elaborada uma pergunta de 

pesquisa com base na estratégia PICO (Patient Intervention Comparison Outcome): 

Quais os efeitos do treinamento físico aeróbico e resistido na capacidade funcional de 

pessoas idosas acometidas com insuficiência cardíaca? 
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A análise para seleção dos artigos foi realizada por um pesquisador. A seleção 

foi realizada partindo da análise do título e resumo, sendo que, artigos em que se 

observou relevância e adequações aos critérios de inclusão foram lidos na íntegra. 

 

2.3 Critérios de Elegibilidade 

As evidências coletadas foram sumarizadas e organizadas numa tabela 

estruturada (Tabela 1) com dados relevantes para a leitura e análise dos artigos 

selecionados.  

 

2.4 Critérios de inclusão 

A seleção dos artigos foi rigorosamente baseada em critérios como: 

publicações em português e/ou inglês; pessoas com idade ≥ 60 anos; idosos 

acometidos por insuficiência cardíaca congestiva com fração de ejeção preservada ou 

reduzida; publicações entre 2012 e 2022 e estudos de intervenção com treinamento 

físico. 

 

2.5 Critérios de exclusão 

Além desses, foram excluídos da revisão sistemática estudos classificados 

como: outras revisões sistemáticas, meta-análises e revisão de bibliografia; artigos 

indisponíveis na íntegra ou não – indexados nas bases de dados e bibliotecas virtuais; 

pacientes com utilização de ventilação mecânica, pacientes que não deambulam 

distância > 4m; pessoas com idade < 60 anos   

 

2.6 Sumarização dos dados 

 A sumarização dos dados contemplou a extração das seguintes informações: 

autor e ano da publicação; amostra; objetos avaliados; intervenções; resultados, 

conforme o disposto no quadro 1. 

 

2.7 Avaliação da qualidade metodológica 

 Para avaliação da qualidade metodológica dos estudos revisados, foi utilizado 

a escala Physiotherapy Evidence Database (PEDro), conforme disposto na tabela 1. 
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Quadro 1 - Evidências com descrição das intervenções realizadas e resultados 

finais. 

Estudo Amostra Objetos 
avaliados 

Intervenção Resultados 

Witham  et. al, 
(2012) 14 

 
Efficacy and 
Cost of an 
Exercise 
Program for 
Functionally 
Impaired Older 
Patients 

107 idosos 
com 
insuficiência 
cardíaca, 
acometido 
com síndrome 
sistólica 
ventricular à 
esquerda 
(NYHA II e III) 
e idade   ≥ 70 
anos. 

Efetividade de um 
programa de 
exercícios físicos 
intensivo no 
condicionamento 
físico e qualidade 
de vida em idosos 
com insuficiência 
cardíaca e 
capacidade 
funcional limitada. 
Foram utilizadas 
ferramentas de 
avaliação, tais 
como: TC6M, 
dinamômetro 
manual, teste de 
sentar e levantar, 
RT3 triaxial 
accelerometer, 
Minnesota Living 
With Heart Failure 
Questionare, 
Escala Hospitalar 
de Ansiedade e 
depressão 
(HADS), Mini – 
Exame do estado 
mental de 30 
pontos e EQ-5D 
questionare. 

Efetividade de um 
programa de 
exercícios físicos 
intensivo no 
condicionamento 
físico e qualidade de 
vida em idosos com 
insuficiência 
cardíaca e 
capacidade funcional 
limitada. Foram 
utilizadas 
ferramentas de 
avaliação, tais como: 
TC6M, dinamômetro 
manual, teste de 
sentar e levantar, 
RT3 triaxial 
accelerometer, 
Minnesota Living 
With Heart Failure 
Questionare, Escala 
Hospitalar de 
Ansiedade e 
depressão (HADS), 
Mini – Exame do 
estado mental de 30 
pontos e EQ-5D 
questionare. 

Não foi observado 
melhora significativa 
entre o grupo 
exercício e o grupo 
controle no teste de 
caminhada de 6 
minutos. Em 8 e 24 
semanas de 
intervenção. O teste 
de sentar e levantar 
obteve melhora 
significativa no grupo 
exercício se 
comparado ao grupo 
controle. O 
questionário 
Minnesota Living With 
Heart Failure não 
houve diferença nos 
resultados. 

Kitzman et. al, 
(2013) 15 

 
Effect of 
Endurance 
Exercise 
Training on 
Endothelial 
Function and 
Arterial 
Stiffness in 
Older Patients 
With Heart 
Failure and 
Preserved 
Ejection 
Fraction 
 
 
 
 
 
 

63 pacientes 
idosos, com 
idade média 
de 70 anos, 
diagnosticados 
com 
Insuficiência 
cardíaca 
classificados 
em NYHA II a 
III com fração 
de ejeção 
preservada 
(ICFEp). 

O estudo visou 
avaliar a 
efetividade do 
treinamento 
resistido na 
melhora da 
dilatação do fluxo 
endotelial, rigidez 
da artéria carótida 
e VO2 peak. 
Foram avaliados o 
pico de volume de 
oxigênio (VO2 -

peak), dilatação 
mediada por fluxo 
da artéria braquial 
e rigidez arterial, 
onde foi utilizada 
um ultrassom 
capaz de obter 
imagens da artéria 
e qualidade de 
vida, onde as 

Foram designados 
dois grupos de 
estudo, o grupo 
intervenção (32) e 
grupo controle (31). 
O grupo intervenção 
foi submetido a um 
protocolo de 
treinamento durante 
16 semanas, em que 
foi realizado 3 dias 
por semana com 
duração de 1 hora. O 
grupo intervenção 
realizou atividades 
que envolveu 
caminhada e 
cicloergometria 
como fase de 
estímulo, ergometria 
isolada de membros 
superiores durante 
10 minutos. 40 a 

Após o período de 
intervenções, foi 
constatado que o 
limiar anaeróbio, VO2 
peak, foram maiores 
no grupo intervenção 
se comparado ao 
grupo controle. Além 
disso, o teste de 
caminhada de 6 
minutos demostrou 
que a distância 
percorrida pelo grupo 
intervenção em 
comparação ao grupo 
exercício foi maior. 
Não foi evidenciado 
diferença de: 
aumento na pressão 
diastólica e sistólica 
cardíaca em repouso 
ou durante o 
exercício; 
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escalas SF-36 e 
MLWHF 

50% de frequência 
cardíaca máxima 
foram parâmetros 
durante os primeiros 
5 a 10 minutos de 
caminhada e 
ergometria. 70% da 
frequência cardíaca 
máxima foi 
parâmetro mantido 
para 20 minutos de 
caminhada e 
ergometria. 
O grupo controle foi 
acompanhado por 
meio de ligações 
telefônicas, em que 
foi realizado a cada 2 
semanas durante as 
16 semanas de 
intervenção, não 
foram abordados em 
ligação intervenções 
com exercício. 

distensibilidade 
carótida; volume 
ventricular esquerdo 
em repouso, fração 
de ejeção, rigidez 
arterial. A qualidade 
de vida medido pela 
escala SF-36 foi 
maior em grupo 
treinamento do que 
no grupo controle, Já 
na escala MLHFQ, 
não houve mudanças 
significativas 

Benda et. al, 
(2015) 16 

 

Effects of 
High-Intensity 
Interval 
Training 
versus 
Continuous 
Training on 
Physical 
Fitness, 
Cardiovascular 
Function and 
Quality of Life 
in Heart 
Failure Patient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 pacientes 
com idade 
média de 65 
anos 
diagnosticados 
com 
insuficiência 
cardíaca 
(NYHA II e III) 
com fração de 
ejeção ≥ 45%, 
onde após 
analises, 33 
pacientes 
foram 
elegíveis para 
o estudo 

Avaliar o 
treinamento físico 
de alta e 
moderada 
intensidade na 
melhora da 
aptidão física e 
consumo do 
volume me 
oxigênio de pico 
(VO2) relacionado 
ao VO2 pico 
previsto. Foram 
utilizados os 
seguintes meios 
de avaliação:  
teste incremental 
máximo em 
bicicleta, 
ecocardiograma 
(estrutura e função 
cardíaca) 
ultrassom 
(estrutura e função 
vascular) e 
questionários de 
qualidade de vida 
(SF-36 e MLHFQ)  

  Foram divididos 3 
grupos de 
intervenção, sendo 
eles: treinamento de 
alta intensidade 
(HIIT) (12), treino 
contínuo (CT) (12), e 
um grupo controle 
(CG) (9).  Os 
indivíduos foram 
submetidos a 12 
semanas de 
intervenção com 
frequência de 2 dias 
na semana em 
ambiente hospitalar 
ou ambulatorial 
supervisionado. 
Tanto o grupo HIT 
quanto o grupo CT, 
as intervenções 
foram realizadas em 
cicloergômetro 
iniciadas com 10 
minutos de 
aquecimento em 
40%de carga 
máxima, havendo 
evolução na 
intensidade do 
exercício durante as 
12 semanas. Ao 
longo das 12 
semanas, o grupo 
HIIT realizou 

A taxa de VO2 peak 
tendeu a aumentar 
com o treinamento 
físico, onde houve 
aumento do volume 
de consumo de 
oxigênio próximo ao 
consumo predito. As 
taxas de VO2 peak/kg, 
não surtiu efeitos 
significativos. Além 
disso, não houve 
alterações 
significativas entre os 
dois grupos HIIT e CT 
nos seguintes 
parâmetros: 
alteração do 
endotélio da artéria 
braquial e alteração 
estrutural/funcional 
cardíaca. Além disso, 
não houve alteração 
de pontuação total da 
escala SF-36 de 
qualidade de vida e 
escala MLHFQ. Em 
relação ao grupo 
controle, não houve 
alterações relevantes 
durante as 12 
semanas de 
intervenções no 
consumo máximo de 
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intervenções que 
consistiam em 10 
séries de 3,5 minutos 
com intervalos de 1 
minuto entre as 
séries com carga 
máxima de 90% e 
mais 2,5 minutos 
com 30% da carga 
máxima. O grupo CT 
realizou 30 minutos 
de intervenção com 
60 a 70% da carga 
máxima. O grupo 
controle foi instruído 
a realizar suas AVD’s 
normalmente. 
 

oxigênio, escalas 
MLHFQ e SF-36. 
 

Antonicelli et. 
al, (2016) 17 

 
Exercise a 
“new drug” for 
elderly 
patients with 
chronic heart 
failure 

343 pacientes 
idosos 
diagnosticados 
com 
insuficiência 
cardíaca 
congestiva 
(ICC) com 
idade   ≥ 70 
anos. 

Eficácia do 
treinamento físico 
na melhora do 
desempenho e 
funcionalidade 
pelo teste de 
caminhada de 6 
minutos (TC6M); 
Prevenção da 
reinternação e 
melhora na 
qualidade de vida, 
avaliado pela 
equipe 
multiprofissional. 

Foram separados 
dois grupos 
intervenção, sendo 
eles: Exercício Físico 
(170) e Cuidados 
usuais (173). O 
grupo exercício físico 
foi submetido a um 
programa de 
exercícios durante 6 
meses, em que foi 
divido entre 3 meses 
com 
acompanhamento 
hospitalar 
(ambulatorial) e 3 
meses por meio de 
telemonitoramento. 
Durante os 3 
primeiros meses, os 
exercícios realizados 
consistiam em 10 
minutos de 
aquecimento, 30 
minutos de exercício 
em bicicleta 
ergométrica 
(atingindo até 60 a 
70% da FC máxima 
predita), onde foi 
dividida em 5 
minutos de 
adaptação; 20 
minutos de alta 
intensidade e 5 
minutos de 
desaceleração e 10 
minutos de 
recuperação. 
Durante a fase de 
telemonitoramento, 

Durante o período de 
6 meses, o grupo 
exercício físico 
mostrou melhora na 
capacidade funcional 
no TC6M tanto nos 
primeiros 3 meses de 
acompanhamento 
ambulatorial, quanto 
durante os 3 meses 
de 
telemonitoramento. 
Além disso, durante 
esse período, houve 
menor número de 
reinternação se 
comparado ao grupo 
de cuidados usuais. A 
melhora da qualidade 
de vida e realização 
de atividades de vida 
diária foram 
obtiveram aumento 
significativo no grupo 
exercício físico em 
comparação ao grupo 
de cuidados usuais. 
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os pacientes 
recebiam 
acompanhamento 
por enfermeira, que 
avaliava sinais de 
descompensação 
para possíveis 
alterações nos 
exercícios. O grupo 
de cuidados usuais 
obteve 
acompanhamento 
com médico 
cardiologista em 
atenção primária. 

Chen, (2017) 
18 

 
Home-based 
cardiac 
rehabilitation 
improves 
quality of life, 
aerobic 
capacity, and 
readmission 
rates in 
patients with 
chronic heart 
failure. 
 

37 pacientes 
com idades 
médias de 60 
anos de idade, 
diagnosticados 
com 
insuficiência 
cardíaca 
congestiva 
com fração de 
ejeção inferior 
a 50%.  

O estudo visou 
analisar a eficácia 
de um programa 
de reabilitação 
cardíaca domiciliar 
em pessoas com 
insuficiência 
cardíaca crônica. 
Os seguintes 
testes foram 
utilizados para a 
intervenção: teste 
de caminhada de 6 
minutos (TC6M); 
teste da qualidade 
de vida (MLHFQ); 
teste do esforço 
cardiopulmonar 
(TECP) 

37 pacientes foram 
divididos em dois 
grupos, grupo 
intervenção (19) e 
grupo controle (18). 
O grupo intervenção 
iniciou – se 
tratamento de 1 
semana em 
ambiente hospitalar 
(ambulatorial). Os 
exercícios 
consistiam em 
atividades aeróbicos 
de caminhada, 
corrida e exercícios 
estacionário e 
ciclismo. O grupo 
controle obteve 
acompanhamento 
médico padrão. O 
estudo teve duração 
média de 12 
semanas, em que as 
sessões seriam 
realizadas em até 3 
dias na semana. 

Uma melhora 
significativa do VO2 
peak foi observada no 
grupo intervenção, 
por volta de 14%. O 
questionário MLHFQ 
e TC6M também 
surtiu efeitos 
positivos quanto a 
melhora da 
pontuação, onde a 
quantidade da 
pontuação do 
questionário por volta 
de 37% e aumento de 
41 metros na 
distância do TC6M, 
sendo que essa 
melhora de 
pontuação também 
foi observada no 
limiar anaeróbico. O 
grupo controle não 
demostrou melhora 
significativa desses 
parâmetros citados. 

Giuliano et. al, 
(2020) 19 

 
PRIME-HF: 
Novel Exercise 
for Older 
Patients with 
Heart Failure. 
A Pilot 
Randomized 
Controlled 
Study  

19 idosos de 
idade ≥65 
anos de idade 
diagnosticados 
com 
insuficiência 
cardíaca com 
fração de 
ejeção 
reduzida 
(ICFEr) classe 
NYHA (New 
York Heart 
Assossiation) 
II - III 

Avaliar a eficácia 
de treinamento 
combinado de 
exercícios 
aeróbicos e 
resistidos 
(COMBO) e 
exercícios 
muscular 
intermitente 
(PRIME) frente a 
melhora da 
capacidade 
funcional. Foram 
utilizados os 
seguintes meios 
de avaliação: 

O estudo cego e 
randomizado 
realizou uma série de 
exercícios que foram 
realizados ao 
decorrer de 8 
semanas, sendo que 
foram realizados em 
uma frequência de 2 
vezes na semana. 
Durante a fase I de 4 
semanas iniciais, o 
grupo PRIME foi 
submetido a 
exercícios resistidos, 
tais como: remada 
sentada, supino reto, 

Houve, durante as 8 
semanas de 
treinamento, um 
aumento significativo 
do VO2 peak no grupo 
PRIME comparado 
ao grupo COMBO, 
correspondente a 2,4 
mL/Kg/min e 0,2 
mL/Kg/min 
respectivamente. A 
contração voluntária 
máxima muscular foi 
observou – se 
aumento em ambos 
os grupos, tanto 
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capacidade 
aeróbica VO2 pico, 
por meio de 
cicloergometro e 
eletrocardiograma; 
volume de 
consumo de O2 
dado quantificado 
através do 
MedGraphics; 
força muscular 
através do teste de 
3 repetições 
máximas (3RM); 
Teste de 1 
repetição máxima 
(1RM)  

leg press, tríceps em 
polia, latíssimo pull-
down, remada 
vertical, panturrilha e 
hack squat com 
carga de 40% 1RM, 
onde ao decorrer da 
intervenção, teve o 
aumento de 10% da 
carga. O grupo 
COMBO, foi 
submetido a um 
protocolo de 
exercícios que 
envolveu atividades 
aeróbicas e 
resistidos, que 
envolveu 8 
exercícios resistidos 
com carga de 50 a 
60% de 1RM 
aumentada em 10% 
durante o decorrer 
das sessões onde 
iniciou – se com 10 a 
15 minutos de 
atividade aeróbica 
entre 40 a 50% de 
VO2, a intensidade 
dos exercícios foi 
ajustada conforme a 
capacidade do 
participante.   
 Durante a fase II de 
4 semanas finais, 
ambos os grupos 
foram submetidos ao 
treinamento 
COMBO. 

PRIME quanto 
COMBO. O limiar 
anaeróbio por VO2 foi 
maior em no grupo 
PRIME, onde teve um 
aumento de 1,6 
mL/kg/min em 
relação ao grupo 
COMBO, que obteve 
resultado negativo 
em – 1,2mL/Kg/min. 

Wen, Zhang, 
(2022) 20 

 
 
EXERCISE 
RESISTANCE 
EFFECT ON 
ADVERSE 
REACTION 
RATE IN 
HEART 
FAILURE 

58 pessoas 
com 
diagnóstico de 
insuficiência 
cardíaca 
crônica, com 
idade média 
de 67 anos 

Analisar os efeitos 
do treinamento 
aeróbico na função 
cardíaca dos 
idosos com 
insuficiência 
cardíaca. Foram 
utilizados os 
seguintes 
materiais de 
avaliação: Teste 
de caminhada de 6 
minutos (TC6M), 
Teste de função 
cardíaca (avaliado 
por doppler 
colorido), função 
sistólica do 
ventrículo 
esquerdo (utilizado 

Os pacientes foram 
separados em dois 
grupos, sendo eles, 
um grupo tratamento 
(38) e um grupo 
controle (20). O 
grupo tratamento 
iniciou treino de 
caminhada antes da 
alta hospitalar, 
monitorado por ECG 
por volta de 5 a 10 
minutos com 1 
minuto de descanso 
com evolução 
gradativa. Durante a 
intervenção 
hospitalar, os sinais 
vitais serão 
avaliados. Após alta 

O grupo exercício 
obteve vantagem 
quanto ao teste de 
caminhada de 6 
minutos (TC6M) 
comparado ao grupo 
controle. Houve 
também melhora da 
função cardíaca e 
qualidade de vida nos 
indivíduos do grupo 
exercício. Além disso, 
foi observado 
diminuição na 
concentração de NT 
pro BNP maior em 
grupo exercício do 
que em grupo 
controle. 
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Fonte: Santos, 2022 

 
3. RESULTADOS 

Os resultados de buscas foram realizados de forma a contemplar os critérios 
elegibilidade de evidências relacionadas aos efeitos do treinamento físico na melhora 
da capacidade funcional do paciente idoso com insuficiência cardíaca. 
 De acordo com as estratégias de busca estabelecidas, foram encontrados 7 

artigos na plataforma de buscas PEDro, 54 resultados na plataforma PubMed e 75 

artigos na plataforma de dados da LILIACS. Além disso, foi realizado busca manual 

em que foi encontrado 1 artigo dentro dos critérios de elegibilidade na plataforma 

Science Direct. Não foram encontrados resultados nas demais plataformas, sendo 

assim, se obteve o total 137 de artigos. Posteriormente, foi analisada a existência de 

artigos duplicados, onde foi constatado 55 artigos duplicados nas plataformas de 

pesquisa. Ao final, foram selecionados 82 artigos que estão relacionados à pergunta 

de pesquisa, onde 54 foram excluídos de acordo com os critérios de elegibilidade. Por 

mais que tenha sido realizada uma busca criteriosa para elegibilidade dos artigos, 

ainda há evidências que fogem dos critérios de inclusão. Exemplos que podem ser 

citados é a respeito de estudos em ratos, já que essa revisão sistemática da literatura 

se limita a amostras compostas por humanos. Com isso, 28 evidências foram 

selecionadas, onde 21 foram excluídos por estarem incompatíveis aos critérios de 

inclusão, sendo os motivos apontados no fluxograma da figura 1. 

 Com isso, 7 artigos foram selecionados para sumarização e análise 

metodológica. As evidências incluem artigos publicados na língua portuguesa e 

eletrocardiograma 
e método de 
simpson) 

hospitalar, os 
pacientes foram 
instruídos a realizar 
caminhada de 
duração entre 30 a 
40 minutos, sendo 
acompanhado 
durante o período de 
intervenção, que 
ocorre por volta de 6 
meses além do 
acompanhamento 
ambulatorial. O 
grupo controle foi 
submetido a 
acompanhamento 
médico regular e 
sendo que ambos os 
grupos mantiveram 
tratamento 
farmacológico   
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inglesa, durante o período de 2012 e 2022.Os artigos possuem concordância quanto 

a faixa etária de idade, disfunção ventricular esquerda e intervenção aplicada.  

 Além disso, foi realizada a avaliação da qualidade metodológica dos estudos 

incluídos através da escala PEDro, conforme tabela 1. 

Figura 1: Fluxograma das seleções das evidências baseado nas diretrizes PRISMA 
 

 
 
Fonte: Santos, 2022 
 

Tabela 1. Avaliação do rigor metodológico pela escala de PEDro: ensaio clínico de 

exercícios físicos em idosos com insuficiência cardíaca. 

Artigo 
 

1
* 

 
2 

 
3 

 
4 

Itens da escala 

5 6 

PEDro 

7 

 
8 

 
9 

 
1
0 

 
1
1 

Pontuação 
total 

Witham et al., (2012) 15 * 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5/10 
Kitzman et al., (2013) 16 * 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7/10 
Benda et al., (2015) 17 * 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4/10 
Antonicelli et al., (2016)18 *      1         0 1 0 0 0 1 1 1 0 5/10 
Chen, (2017) 19 * 1 0 1 0 0 0 0       1 1 0 4/10 
Giuliano et al., (2020) 20 * 0      0 1 0 0 0 1 1 1 1 5/10 
Wen, Zhang, (2022) 21 * 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3/10 

Fonte: Santos, 2022 
 
0 – Não apresenta o critério preconizado; 1 – Apresenta o critério preconizado; * - Critério não pontuado 
segundo as recomendações da escala PEDro. 

 

N. de relatos identificados no 
banco de dados de buscas 

(n=136) 

N. de relatos identificados em 
outras fontes (n= 1) 

 

N. de relatos após eliminar os duplicados (n=82) 

N. de relatos rastreados (n=82) N. de relatos excluídos 
(n= 54) 

N. de artigos em texto completo 
avaliados para elegibilidade (n=28) 

N. de estudos incluídos em 
síntese qualitativa (n=7) 

N. de artigos em texto 
completo excluídos, com 
justificativa (n=21) 

Artigos meta-análise e 
outros = 6 

Artigos indisponíveis = 4  

Estudo em animais = 2  

Estudos em pessoas 
com idade < 60 anos = 9 
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4. DISCUSSÃO 

As evidências encontradas nessa revisão sistemática da literatura (RSL) afirmam a 

efetividade da abordagem fisioterapêutica, com treinamento físico, sendo capaz de 

gerar melhora da capacidade funcional no idoso acometido com insuficiência cardíaca 

congestiva, (16-21) onde também é possível observar melhora da qualidade de vida 

(16,18,19,21) e diminuição do risco de reinternação.(18,19) 

Os estudos incluídos envolvem idosos a partir de 60 anos acometidos com 

insuficiência cardíaca congestiva, com fração de ejeção preservada ou reduzida. (15-

21) A insuficiência cardíaca tem grande prevalência nos idosos, além disso, o 

envelhecimento está associado à etiologia de doenças cardíacas. (22) 

O estudo realizado por Witham et al. (2012), (15) constatou que o treinamento 

físico na insuficiência cardíaca não surtiu resultados significativos quanto ao grupo 

controle, não obtendo resultados relevantes no teste de caminhada de 6 minutos 

(TC6M) e o questionário minnesota living with heart failure (MLHFQ). O estudo aponta 

que a intensidade e/ou frequencia dos exercícios podem ter gerado baixo efeito do 

treinamento físico na capacidade funcional do idoso. Além disso, o estudo ainda 

aponta que a capacidade de realizar os exercícios físicos são limitados pelo grau de 

comorbidade desses pacientes, e que mais estudos seriam necessários para 

comprovar a efetividade do treinamento físico no idoso com insuficiência cardíaca. Tal 

estudo se opões as demais evidências, onde é possível observar a melhora da 

capacidade funcional dentro da abordagem com treinamento físico (16-21) 

Kitzman et al. (2013) (16), compararam dois grupos de intervenção 

fisioterapêutica em seu estudo. O grupo exercício estava destinado ao treinamento 

resistido, em que que envolveu atividades de aquecimento, exercícios resistidos e 

tempo de recuperação, sendo que inicialmente a frequencia cardíaca máxima estava 

entre 40 a 50%, aumentando de forma gradativa até 70% da frequência cardíaca 

máxima. O grupo controle se limitou ao acompanhamento médico através de ligações 

telefônicas, sem prescrição de exercícios físicos. Ambos os grupos possuíam 

pacientes com as mesmas condições patológicas e classificados em NYHA II-III 

segundo a New York Heart Association, e foram alocados de forma cega e aleatória 

entre os dois grupos de intervenção. O estudo demostrou que após as 16 semanas 

de intervenção, o grupo exercício teve vantagem quanto ao grupo controle, onde foi 

observado maior pico de volume de oxigênio (VO2 peak), tempo de exercício, limiar 
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anaeróbio e resultado do teste de caminha da de 6 minutos (TC6M) pós intervenção. 

Esses resultados corroboram com o estudo realizado por Giuliano et al. (2016) (23), 

que evidenciou que o treinamento de resistência em pacientes idosos com 

insuficiência cardíaca, é capaz de promover o aumento da capacidade funcional no 

teste de caminhada de 6 minutos, aumento do pico de consumo máximo de oxigênio 

(VO2 peak). 

 O aumento da força muscular gerado pelos exercícios de resistência, contribui 

para a maior realização de atividades de vida diária (AVD’s). Além disso, os exercícios 

de resistência previnem a sarcopenia durante a senescência, sendo assim, esse tipo 

de intervenção é essencial para preservação da força muscular nos idosos. (23) 

O estudo realizado por Benda et al. (2015) (17), realizou uma abordagem entre 

três grupos de intervenção, onde incorporou um grupo de treinamento intervalado de 

alta intensidade (HIIT), um o treinamento contínuo de intensidade moderada (MICT) e 

um grupo de cuidados habituais. O resultado do estudo demostrou que o treinamento 

intervalado de alta intensidade (HIIT), foi capaz de melhorar a aptidão física do 

paciente idoso, onde foi possível observar o considerável aumento do pico de 

consumo de oxigênio (VO2 peak) comparado ao cálculo previsto, todavia não foi 

demostrado melhora na qualidade de vida, função endotelial e função cardíaca desses 

pacientes. Ademais, não foi apontado diferença significativa quando comparado ao 

grupo de treinamento contínuo de intensidade moderada (MICT). Esses resultados 

reforçam os achados de Dun et al. (2019) (24), onde demostraram que o treinamento 

intervalado de alta intensidade, assim com o treinamento contínuo de intensidade 

moderada (MICT) foram fortemente eficazes quanto à melhora da capacidade 

funcional do idoso, onde o pico de consumo de oxigênio (VO2) peak obteve aumento 

considerável pós intervenções. 

 Além disso, foi evidenciado que o treinamento intervalado de alta intensidade 

(HIIT) gera melhora da capacidade do sistema pulmonar, aumento da tolerância ao 

exercício, maior qualidade de vida, melhora da função endotelial e função cardíaca. 

(24) Com isso, nota – se a diferença de resultado entre os achados de ambos os 

autores. Essas diferenças de resultados quanto a qualidade de vida, função endotelial 

e função cardíaca podem estar relacionados ao tempo de repouso e tempo de 

intervenção dos treinamentos de alta intensidade. Dun et al. (2019), (24) demostram 

três parâmetros utilizados nos treinamentos de intervalados de alta intensidade (HIIT), 
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onde o período de intervalo entre os exercícios e as intervenções geram diferentes 

prognósticos nos pacientes, sendo eles: intervalos curtos de 1 minuto para 2 minutos 

de exercício de alta intensidade; intervalos moderados de 2 minutos para 2 minutos 

de intervenção; intervalos longos de 4 minutos para 3 minutos de intervenção. De 

acordo com os autores, a capacidade funcional melhora a partir da evolução do 

paciente do treinamento de curto intervalo ao longo intervalo. (24) O estudo realizado 

por Benda et al., (2015) (17), se limita ao treinamento em curto intervalo de 1 minuto 

para 2 minutos de intervenção, o que pode justificar a diferença entre os resultados.   

Antonicelli et al. (2016) (18), realizaram uma abordagem fisioterapêutica que 

envolveu dois grupos de intervenção. O grupo exercício foi submetido ao tratamento 

com exercícios durante 6 meses de duração, sendo três meses em ambiente 

hospitalar e três meses em ambiente domiciliar com acompanhamento por 

telemonitoramento. O grupo controle obteve acompanhamento médico sem 

prescrição de atividades físicas. O estudo demostrou que o treinamento físico 

melhorou a capacidade física avaliada pelo teste de caminhada de 6 minutos (TC6M), 

qualidade de vida e diminuição de reinternação quando comparado ao grupo controle. 

Além disso, os autores atestam que o treinamento domiciliar gerou mais adesão ao 

tratamento. (18) Esse resultado está de acordo com uma e meta–análise realizado por 

Ramachandran et al. (2021) (25), em que demostrou que a reabilitação cardíaca 

utilizando telemonitoramento gerou mais resultados quanto a capacidade funcional 

durante a reabilitação cardíaca se comparado ao grupo de cuidados usuais, 

melhorando a qualidade de vida, adesão ao tratamento e diminuição da taxa de 

depressão. 

Os achados de Antonicelli et al. (2016) (18) reforçam o estudo realizado por 

Chen, (2017) (18), que abordou acerca de um programa de exercícios baseados em 

exercícios em domicílio. O programa de exercícios iniciou – se em ambiente 

hospitalar, e posteriormente foi acompanhado durante as 12 semanas em ambiente 

domiciliar. Os resultados demostram que houve melhora do pico de consumo máximo 

de oxigênio (VO2 peak), melhora da qualidade de vida, aumento da capacidade 

funcional dada pelo teste de caminhada de 6 minutos (TC6M) e aumento do limiar 

anaeróbico, além de diminuir a taxa de reinternação. Ambos os estudos demostraram 

que o treinamento físico prescrito em ambiente domiciliar, gerou maior adesão ao 
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programa de exercícios e diminuiu os impactos na rotina da vida diária do paciente, 

contribuindo positivamente para os resultados dos estudos. (18,19,25) 

 As intervenções de exercícios físicos demostraram, em sua maioria, contribuir 

para a melhora da capacidade funcional nos idosos em tratamento por insuficiência 

cardíaca congestiva. (16-21) Os principais meios de avaliação foram dados pelo teste 

de caminhada de 6 minutos (TC6M), volume de oxigênio pico (VO2 peak), short form 

survey (SF-36) e minnesota living with heart failure (MLHFQ). (15-21)  

 De acordo com os estudos realizados, o teste de caminhada de 6 minutos 

(TC6M), demostrou vantagem quanto a maior distância percorrida após intervenção 

melhor quando comparado aos grupos sem intervenções com exercício físico. (-

15,18,19,20) Além disso, os valores do pico de volume de oxigênio (VO2 peak) durante o 

exercício,  obtiveram melhora significativa nos grupos de intervenção em relação aos 

grupos controles. (16,18,19) Esses resultados corroboram com outros estudos acerca da 

efetividade do treinamento físico na melhora no pico de consumo de oxigênio (VO2 

peak) durante o exercício, (26, 27) assim como no teste de caminhada de 6 minutos 

(TC6M).(28) As escalas avaliativas de qualidade de vida, short form survey (SF-36) e 

minnesota living with heart failure (MLHFQ), obtiveram respostas favorável quanto as 

intervenções com exercícios na maioria dos estudos. (14,17,18,19) 

 

5. CONCLUSÃO 

 Como elucidado pelos artigos, o treinamento físico utilizando exercícios 

aeróbicos e resistidos, em sua maioria, proporcionam aos pacientes idosos com 

insuficiência cardíaca benefícios quanto à capacidade funcional e qualidade de vida. 

Além disso, ficou evidente que o risco de reinternação se tornou mais baixo. Com isso, 

pode – se presumir que tal abordagem se demostra eficaz não somente a cunho físico, 

mas na qualidade de vida do paciente idoso acometido com insuficiência cardíaca. 

De acordo com os estudos, fica evidente que a presença do fisioterapeuta se demostra 

extremamente eficaz e necessária dentro de um programa de reabilitação cardíaca.  

 Entretanto, dois artigos demostraram limitações quanto a quantidade das 

amostras obtidas e diferença da quantidade de pessoas do sexo feminino e masculino, 

respectivamente. Um artigo demostrou que o treinamento físico comparado ao grupo 

sem exercício não obteve os resultados esperados do estudo. 
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 Sendo assim, é sugerido que mais estudos sejam realizados para reforçar a 

efetividade do treinamento físico na melhora da capacidade funcional dos idosos 

acometidos com insuficiência cardíaca, principalmente àqueles acometidos por 

insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 
Instituto de Ciências da Saúde – ICS 

Campus Brasília 
23 

 

 
 
 

6. REFERÊNCIAS 
 

1. Karsten M. Reabilitação (e fisioterapia) cardiovascular no Brasil. Fisioter. 

Pesqui. 2018. 25(1): 1-2. [acesso em 16 de setembro de 2022]. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/fp/a/pQ7VHmFW6BDXSvPfs5pwJQf/?lang=pt#  

2. Santos SC, Villela PB, Oliveira GMM. Mortalidade por insuficiência cardíaca e 

desenvolvimento socioeconômico no Brasil, 1980 a 2018. Arq. Bras. Cardiol. 

2021. 117(5): 944-951. [acesso em 16 de setembro de 2022].Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/abc/a/vkp8jjB8fgnQrnZYLmMCyYL/?lang=pt#ModalArti

cles  

3. Gaui EN, Klein CH, Oliveira GMM. Proportional Mortality due to Heart Failure 

and Ischemic Heart Diseases in the Brazilian Regions from 2004 to 2011. Arq. 

Bras. Cardiol. 107(3): 230-238. [acesso em 16 de setembro de 2022]. 

Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/abc/a/s6hKRCzMbGvJXHDVxDsv3yG/abstract/?format

=html&lang=pt#ModalArticles  

4. Koike MK, Silva V, Romanek FARM, Shirassu MM. Relationship of 

comorbidities and heart failure mortality in the city of São Paulo, Brazil. 

MedicalExpress. 2016. 3(2). [acesso em 17 de setembro de 2022]. Disponível 

em: 

https://www.scielo.br/j/medical/a/4Z6PC9FBBC6KGtMr9FQkQRv/?lang=en#

ModalArticles  

5. Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, Allen LA, Byun JJ et al. ACC/AHA Joint 
Committee Members. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management 
of Heart Failure. J Card Fail. 2022. 28(5): 1-167. [acesso em 17 de setembro 
de 2022. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35378257/ 

6. Alvarez P, Hannawi B, Guha A. Exercise And Heart Failure: Advancing 

Knowledge And Improving Care. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2016. 

12(2):110-5. [acesso em 17 de setembro de 2022]. Disponível em : 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27486494/   

7. Bejar D, Colombo PC, Latif F, Yuzefpolskaya M. Infiltrative Cardiomyopathies. 

Clin Med Insights Cardiol. 2015. 8;9(2): 29-38. [acesso em 17 de setembro de 

2022]. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26244036/  

8. Juliani PS, Costa EF, Correia AT, Monteiro R, Jatene FB. Idiopathic dilated 

cardiomyopathy: computerized anatomic study of relashionship between septal 

and free left ventricle wall. Rev Bras Cir Cardiovasc. 2014. 29(3): 338-43. 

[acesso em 19 de setembro de 2022]. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/rbccv/a/gDd5XBhdKyzSZV9xgRKTxqs/?lang=en  

9. Bazan SGZ, Oliveira GO, Silveira CFSMP, Reis FM, Malagutte KNS, Tinasi 

LSN, Bazan R, Hueb JC, Okoshi K. Cardiomiopatia hipertrófica – revisão. Arq. 

Bras. Cardiol. 2020. 115(5):927-935. [acesso em19 de setembro de 2022]. 

Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/abc/a/SNVdgFzJhsqLWPtpHsBJ9Gc/?lang=pt#ModalA

rticles  

https://www.scielo.br/j/fp/a/pQ7VHmFW6BDXSvPfs5pwJQf/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/abc/a/vkp8jjB8fgnQrnZYLmMCyYL/?lang=pt#ModalArticles
https://www.scielo.br/j/abc/a/vkp8jjB8fgnQrnZYLmMCyYL/?lang=pt#ModalArticles
https://www.scielo.br/j/abc/a/s6hKRCzMbGvJXHDVxDsv3yG/abstract/?format=html&lang=pt#ModalArticles
https://www.scielo.br/j/abc/a/s6hKRCzMbGvJXHDVxDsv3yG/abstract/?format=html&lang=pt#ModalArticles
https://www.scielo.br/j/medical/a/4Z6PC9FBBC6KGtMr9FQkQRv/?lang=en#ModalArticles
https://www.scielo.br/j/medical/a/4Z6PC9FBBC6KGtMr9FQkQRv/?lang=en#ModalArticles
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Heidenreich+PA
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bozkurt+B
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Aguilar+D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Allen+LA
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Byun+JJ
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35378257/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27486494/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26244036/
https://www.scielo.br/j/rbccv/a/gDd5XBhdKyzSZV9xgRKTxqs/?lang=en
https://www.scielo.br/j/abc/a/SNVdgFzJhsqLWPtpHsBJ9Gc/?lang=pt#ModalArticles
https://www.scielo.br/j/abc/a/SNVdgFzJhsqLWPtpHsBJ9Gc/?lang=pt#ModalArticles


UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 
Instituto de Ciências da Saúde – ICS 

Campus Brasília 
24 

 

 
 
 

10. Marsiglia JDC, Pereira AC. Cardiomiopatia hipertrófica: como as mutações 

levam à doença?. Arq. Bras. Cardiol. 2014. 102(3): 295-304. [acesso em 19 de 

setembro de 2022]. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/abc/a/Q8N55Wzw54ZfFRdRMY3FRtC/?lang=pt#Modal

Articles  

11. Belardinelli R, Georgiou D, Cianci G, Purcaro A. 10-year exercise training in 

chronic heart failure: a randomized controlled trial. J Am Coll Cardiol. 2012. 

16;60(16): 1521-8. [acesso em 21 de setembro de 2022]. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109712028112?via%3

Dihub  

12. Lan NSR, Lam K, Naylor LH, Green DJ, Minaee NS, Dias P, Maiorana AJ. The 

Impact of Distinct Exercise Training Modalities on Echocardiographic 

Measurements in Patients with Heart Failure with Reduced Ejection Fraction. J 

Am Soc Echocardiogr. 2020. 33(2): 148-156. [acesso em 21 de setembro de 

2022]. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0894731719309927  

13. Doukky R, Mangla A, Ibrahim Z, Poulin MF, Avery E, Collado FM, Kaplan J, 

Richardson D, Powell LH. Impact of Physical Inactivity on Mortality in Patients 

With Heart Failure. Am J Cardiol. 2016. 117(7): 1135-43. [acesso em 22 de 

setembro de 2022]. Disponível em: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26853954/  

14. Palau P, Domínguez E, Núñez E, Schmid JP, Vergara P, Ramón JM, Mascarell 

B, Sanchis J, Chorro FJ, Núñez J. Effects of inspiratory muscle training in 

patients with heart failure with preserved ejection fraction. Eur J Prev Cardiol. 

2014. 21(1): 1465-73. [acesso em 23 de setembro de 2022]. Disponível em: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23864363/  

15. Witham MD, Fulton RL, Greig CA, Johnston DW, Lang CC, van der Pol M, 

Boyers D, Struthers AD, McMurdo ME. Efficacy and cost of an exercise 

program for functionally impaired older patients with heart failure: a randomized 

controlled trial. Circ Heart Fail. 2012. 1;5(2): 209-16. [acesso em 13 de outubro 

de 2022]. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22271753/  

16. Kitzman DW, Brubaker PH, Herrington DM, Morgan TM, Stewart KP, Hundley 
WG, Abdelhamed A, Haykowsky MJ. Effect of endurance exercise training on 
endothelial function and arterial stiffness in older patients with heart failure and 
preserved ejection fraction: a randomized, controlled, single-blind trial. J Am 
Coll Cardiol. 2013. 13;62(7): 584-92. [acesso em 10 de outubro de 2022]. 
Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109713017956  

17. Benda NM, Seeger JP, Stevens GG, Hijmans-Kersten BT, van Dijk AP, 

Bellersen L, Lamfers EJ, Hopman MT, Thijssen DH. Effects of High-Intensity 

Interval Training versus Continuous Training on Physical Fitness, 

Cardiovascular Function and Quality of Life in Heart Failure Patients. PLoS 

One. 2015. 30;10(10):141-256. [acesso em 6 de outubro de 2022]. Disponível 

em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26517867/  

https://www.scielo.br/j/abc/a/Q8N55Wzw54ZfFRdRMY3FRtC/?lang=pt#ModalArticles
https://www.scielo.br/j/abc/a/Q8N55Wzw54ZfFRdRMY3FRtC/?lang=pt#ModalArticles
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109712028112?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109712028112?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0894731719309927
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26853954/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23864363/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22271753/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109713017956
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26517867/


UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 
Instituto de Ciências da Saúde – ICS 

Campus Brasília 
25 

 

 
 
 

18. Antonicelli R, Spazzafumo L, Scalvini S, Olivieri F, Matassini MV, Parati G, Del 

Sindaco D, Gallo R, Lattanzio F. Exercise: a "new drug" for elderly patients with 

chronic heart failure. Aging (Albany NY). 2016. 8(5). 860-72. [acesso em 6 de 

outubro de 2022]. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26953895/  

19. Chen YW, Wang CY, Lai YH, Liao YC, Wen YK, Chang ST, Huang JL, Wu TJ. 
Home-based cardiac rehabilitation improves quality of life, aerobic capacity, 
and readmission rates in patients with chronic heart failure. Medicine 
(Baltimore). 2018. 97(4):9629. [acesso em 7 de outubro de 2022]. Disponível 
em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29369178/  

20. Giuliano C, Levinger I, Vogrin S, Neil CJ, Allen JD. PRIME-HF: Novel Exercise 
for Older Patients with Heart Failure. A Pilot Randomized Controlled Study. J 
Am Geriatr Soc. 2020. 68(9): 1954-1961. [acesso em 7 de outubro de 2022]. 
Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32293033/  

21. Wen Z, Zhang T. Exercise resistance effect on adverse reaction rate in heart 

failure. Rev. Bras. Med. Esporte. 2022. 28(5): 532-535. [acesso em 10 de 

outubro de 2022]. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/rbme/a/bwTxrBS4x57np5mgJgTBMZL/#ModalArticles  

22. Comitê Coordenador da Diretriz de Insuficiência Cardíaca, Rohde LEP, 

Montera MW, Bocchi EA, Clausell NO, Albuquerque DC, Rassi S, 

Colafranceschi AS, Freitas AF Junior, Ferraz AS, Biolo A, Barretto ACP, 

Ribeiro ALP, Polanczyk CA, Gualandro DM, Almeida DR, Silva ERR, 

Figueiredo EL, Mesquita ET, Marcondes-Braga FG, Cruz FDD, Ramires FJA, 

Atik FA, Bacal F, Souza GEC, Almeida GLG Junior, Ribeiro GCA, Villacorta H 

Junior, Vieira JL, Souza JD Neto, Rossi JM Neto, Figueiredo JA Neto, Moura 

LAZ, Goldraich LA, Beck-da-Silva L, Danzmann LC, Canesin MF, Bittencourt 

MI, Garcia MI, Bonatto MG, Simões MV, Moreira MCV, Silva MMF, Olivera MT 

Junior, Silvestre OM, Schwartzmann PV, Bestetti RB, Rocha RM, Simões R, 

Pereira SB, Mangini S, Alves SMM, Ferreira SMA, Issa VS, Barzilai VS, Martins 

WA. Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda. Arq Bras 

Cardiol. 2018. 111(3): 436-539. [acesso em 14 de outubro de 2022]. Disponível 

em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30379264/   

23. Giuliano C, Karahalios A, Neil C, Allen J, Levinger I. The effects of resistance 
training on muscle strength, quality of life and aerobic capacity in patients with 
chronic heart failure - A meta-analysis. Int J Cardiol. 2017. 15;227: 413-423. 
[acesso em 26 de outubro de 2022]. Disponível em: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27843045/  

24. Guiraud T, Nigam A, Gremeaux V, Meyer P, Juneau M, Bosquet L. High-

intensity interval training in cardiac rehabilitation. Sports Med. 2012. 1;42(7)> 

587-605. [acesso em 26 de outubro de 2022]. Disponível em: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22694349/  

25. Ramachandran HJ, Jiang Y, Tam WWS, Yeo TJ, Wang W. Effectiveness of 

home-based cardiac telerehabilitation as an alternative to Phase 2 cardiac 

rehabilitation of coronary heart disease: a systematic review and meta-

analysis. Eur J Prev Cardiol. 2022. 25;29(7): 1017-1043. [acesso em 26 de 

outubro de 2022]. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254118/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26953895/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29369178/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32293033/
https://www.scielo.br/j/rbme/a/bwTxrBS4x57np5mgJgTBMZL/#ModalArticles
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30379264/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27843045/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22694349/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34254118/


UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 
Instituto de Ciências da Saúde – ICS 

Campus Brasília 
26 

 

 
 
 

26. Tucker WJ, Lijauco CC, Hearon CM Jr, Angadi SS, Nelson MD, Sarma S, 

Nanayakkara S, La Gerche A, Haykowsky MJ. Mechanisms of the 

Improvement in Peak VO2 With Exercise Training in Heart Failure With 

Reduced or Preserved Ejection Fraction. Heart Lung Circ. 2018. 27(1): 9-21. 

[acesso em 15 de outubro de 2022]. Disponível em: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28870770/  

27. Tucker WJ, Nelson MD, Beaudry RI, Halle M, Sarma S, Kitzman DW, Gerche 

A, Haykowksy MJ. Impact of Exercise Training on Peak Oxygen Uptake and its 

Determinants in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. Card Fail Rev. 

2016. 2(2): 95-101. [acesso em 15 de outubro de 2022]. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5490876/  

28. Täger T, Hanholz W, Cebola R, Fröhlich H, Franke J, Doesch A, Katus HA, 

Wians FH Jr, Frankenstein L. Minimal important difference for 6-minute walk 

test distances among patients with chronic heart failure. Int J Cardiol. 2014. 

176(1): 94-8. [acesso em 16 de outubro de 2022]. Disponível em: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25049008/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28870770/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5490876/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25049008/


UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 
Instituto de Ciências da Saúde – ICS 

Campus Brasília 
27 

 

 
 
 

7. ANEXOS 
 
 
 

 


