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RESUMO 

A ocorrência de doenças cardiovasculares é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, 

sendo o sedentarismo um importante fator de risco primário e secundário, fato que agrava esta situação. 

Um programa de exercícios como forma de promoção de hábitos saudáveis, ajuda a melhorar a qualidade 

de vida e também a prevenção e reabilitação cardiovascular. A reabilitação muscular tem sido um fator 

importante para pacientes cardiopatas definidas também pela comunidade médica e cientistas. Pois a 

reabilitação cardíaca, significa a restituição de um indivíduo em tarefas cotidianas compatíveis com o 

funcionamento do coração através de uma atividade física, mental e social. Portanto um programa de 

reabilitação cardíaca como a musculação ajuda os pacientes a realizarem atividades diárias habituais, e 

também se inserindo socialmente, se transformando fisicamente ativo, com isto favorecendo a melhor 

qualidade de vida. Evidenciar que a musculação é um elemento importante na prevenção e reabilitação 

cardiovascular após infarto agudo do miocárdio. A metodologia deste artigo baseia-se na revisão de 

literatura, usando-se diferentes fontes de literaturas como livros, artigos científicos, monografias, 

dissertação e revista eletrônica. Foram Também apresentados conteúdos que referem-se aos conceitos de 

reabilitação cardíaca, musculação, infarto agudo do miocárdio e demonstrar os benefícios e contra 

indicações da musculação para os cardiopatas. O treinamento resistido pode melhorar a capacidade 

funcional do paciente infartado trazendo assim de volta para as tarefas do cotidiano, garantindo sua 

independência e reconquistando uma vida mais produtiva.  
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INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência de doenças cardiovasculares é uma das principais causas de morte 

no Brasil e no mundo, sendo o sedentarismo um importante fator de risco primário e 

secundário, fato que agrava esta situação. Um programa de exercícios como forma de 

promoção de hábitos saudáveis, ajuda a melhorar a qualidade de vida e também a 

prevenção e reabilitação cardiovascular1. 

O treinamento resistido tem se revelado na atualidade uma das atividades mais 

praticadas no mundo, trazendo benefícios e qualidade de vida para os indivíduos jovens, 

idosos e até crianças com algumas adaptações e cuidados. E também aquelas pessoas com 

alguma doença crônica tais como cardiopatias em geral, diabetes, osteoporose, entre 

outro2. 

A reabilitação muscular tem sido um fator importante para pacientes cardiopatas 

definidas também pela comunidade médica e cientistas. Pois a reabilitação cardíaca, 

significa a restituição de um indivíduo em tarefas cotidianas compatíveis com o 

funcionamento do coração através de uma atividade física, mental e social. Trazendo 

assim, benefícios e redução de riscos de doenças cardiovasculares por meio do exercício 

resistido, principalmente em indivíduos idosos devido a perca de massa magra3. 



 
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no brasil e no mundo, 

sendo agravados pelo sedentarismo e maus hábitos. Portanto um programa de reabilitação 

cardíaca como a musculação ajuda os pacientes a realizarem atividades diárias habituais, 

e também se inserindo socialmente, se transformando fisicamente ativo, com isto 

favorecendo a melhor qualidade de vida.  

Através de um treinamento de endurance, ou seja, de intensidade moderada para 

baixa o indivíduo poderá ter ótimos benefícios, favorecendo há um aumento da massa 

muscular, aumento da densidade mineral óssea, manutenção do peso, melhora do estresse 

e outros. Além de reduzir o risco de mortalidade e sua reincidência 

Evidenciar através de revisão de literatura que a musculação é um elemento 

importante na prevenção e reabilitação cardiovascular trazendo assim o indivíduo para 

uma vida mais saudável e ativa de acordo com tarefas cotidianas compatíveis com o 

funcionamento do coração. 

A metodologia deste artigo baseia-se na revisão de literatura, usando-se diferentes 

fontes de literaturas como livros, artigos científicos, monografias, dissertação e revista 

eletrônica. Foram Também apresentados conteúdos que referem-se aos conceitos de 

reabilitação cardíaca, musculação, apresentar a importância da musculação para 

cardiopatas e demonstrar os benefícios e malefícios da musculação para os cardiopatas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Conceito de Reabilitação 

 

 As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito no Brasil e no mundo, 

sendo divididos em duas categorias: fatores de risco modificáveis, ou seja, ambientais e 

comportamentais; e fatores de risco não comportamentais, que são genéticos e biológicos, 

tais como, hereditariedade, sexo e idade avançada4. 

 A reabilitação cardiovascular significa a restituição do indivíduo na sociedade de 

forma compatível com a capacidade funcional de seu coração. Através da atividade física, 

em foco o exercício resistido o paciente com cardiopatia terá um aumento da capacidade 

funcional, um estilo de vida ativo e uma maior independência5. 



 
 Sendo assim o somatório das atividades físicas, mental e social necessária para 

que o paciente consiga com seu próprio esforço reconquistar e levar uma vida mais 

produtiva6. 

 Há alguns anos atrás o treinamento resistido não era recomendado para pacientes 

com cardiopatias, estes ficando cerca de 60 dias de repouso o que acabava acarretando 

em redução da capacidade funcional, da volemia (quantidade de sangue circulante), do 

rendimento cardíaco, alterações dos reflexos cardíacos, predisposição ao 

tromboembolismo pulmonar (trombo entope a veia pulmonar), redução de massa 

muscular e aumento da depressão e ansiedade. Já nos dias atuais a comunidade médica 

acredita que uma intervenção de um treinamento resistido regular, e com o devido 

acompanhamento de um profissional de Educação Física pode aumentar a capacidade 

funcional, melhorando o estado psicossocial, evitando e reduzindo as doenças 

cardiovasculares7. 

A reabilitação pode ser dividida em quatro fases: a primeira é no período intra-

hospitalar a segunda após a alta hospitalar, podendo ser feita no próprio ambiente 

hospitalar chegando aos seis meses, o terceiro tem a duração de seis a vinte quatro meses 

com o principal objetivo condicionamento e progressão da intensidade dos exercícios e 

um estilo de vida mais saudável. Por fim, a quarta fase que tem o objetivo de manutenção 

de suas condições físicas sem término, assim melhorando a aprimorando suas limitações 

funcionais, apresentando mudanças hemodinâmicas, metabólicas, miocárdicas, 

vasculares, alimentares e psicológicas. 

Reabilitação na fase I, após o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) implica em 

exercícios de estresse gravitacional realizando movimentação passiva das articulações. 

Na fase I pode ser dividido em três níveis de acordo com o quadro a seguir 1:  

 

Quadro 1 - Programa de reabilitação intra-hospitalar (fase I) pós-infarto do 

miocárdio 

Nível 1 - Primeiros 2-3 dias na Unidade de Tratamento Intensivo 

Sentar no leito, balançar as pernas, sentar na cadeira ao lado do leito 

Posição ortostática assistida ao lado do leito 

Exercícios passivos no leito 

Alimentação sem ajuda; evacuar sentado ao lado do leito 

Banho no leito, higiene pessoal sem ajuda no leito 



 
Nível 2 - De 3 a 5 dias na Unidade Intermediária ou de Internação 

Movimentação ativa de todas as extremidades 

Sentar na cadeira conforme a tolerância 

Deambulação assistida no quarto 

Utilização assistida do banheiro, inclusive banho assistido 

Nível 3 - De 4 a 8 dias na Unidade de Internação 

Caminhar no corredor, chegando até 90-100m 2x/dia 

Descer um lance de escadas, retornando de elevador 

Utilização independente do banheiro 
Fonte: Castro11 

 

Ao prosseguir na reabilitação o paciente deve realizar teste ergonométrico ou 

cicloergométrico para identificar o desempenho e com isso facilitando a prescrição de 

exercícios adequados a sua capacidade cardiopulmonar. De acordo com o quadro 2 e 3 de 

que resumem os elementos de contra-indicação e os critérios de interrupção do teste 

ergonométrico precoce no infarto. 

 

 

 

Quadro 2 - Contra-indicações para teste ergométrico precoce no infarto do 

miocárdio 

Insuficiência cardíaca congestiva 

Angina após infarto 

Arritmia ventricular freqüente (>10/min ou complexas) 

Hipertensão arterial (>180/100mmHg) 

Doenças intercorrentes 

Limitação física (sistema músculo esquelético) e emocional 
Fonte: Castro11 

 

Quadro 3 - Critérios de interrupção do teste ergométricoprecoce no infarto do 

miocárdio 

- 80% da frequência máxima prevista 

- Sinais ou sintomas limitantes 

- Angina, cansaço excessivo, percepção na escala de Borg (6-20) em 16. 

- Arritmia ventricular frequente ou complexa 

- Curva anormal de pressão arterial sistólica. Elevação acima de 220mmHg 

ou comportamento deprimido (platô ou queda) 

- Curva anormal de pressão arterial diastólica. Elevação acima de 110mmHg 

- Sinais de insuficiência ventricular esquerda 

- Sinais de baixo débito 

- Alterações eletrocardiográficas: 

Infradesnível anormal do segmento ST de 1mm 

Supradesnível do segmento ST de 1mm em regiões sem ondas Q 

patológicas 



 
Aparecimento de distúrbio de condução AV ou interventricular. 

- Medo ou insegurança 
Fonte: Castro11 

 

Os pacientes que estão na fase II de reabilitação devem se exercitar três vezes por 

semana, dividindo-se a atividade em um período de aquecimento de 5 minutos 

caminhada, flexibilidade, e exercícios resistidos de baixa intensidade com pequenas 

massas musculares. Em seguida um período aeróbico com 20 a 30 minutos com 

intensidade constante ou variada dependendo da capacidade do paciente utilizando grupos 

musculares maiores. E por último o período de volta a calma envolvendo o retorno 

gradativo das condições de repouso com duração de 5 a 10 minutos de exercícios leves e 

alongamentos. 

Na fase II de reabilitação os exercícios são determinados de acordo com o 

consumo de oxigênio e com base na capacidade funcional útil, ou seja, equivale em 

unidades metabólicas (METs). Utilizando a escala de Borg para a percepção do cansaço 

no quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4 - Escala de Borg 

Quantificação                      Nível de exercício                        Percepção 

6                                                    7                                       muito, muito fácil 

8                                                    9                                       muito fácil 

10                                                11                                       fácil 

12                                                13                                       algo cansativo 

14                                                15                                       cansativo 

16                                                17                                       muito cansativo 

18                                                19                                       muito, muito cansativo 

20                                                                                           exaustivo 
Fonte: Castro11 

  

Já na fase III de reabilitação os pacientes devem ser adaptados a níveis de 

intensidade de atividade física mais elevado de acordo com o limites de cada indivíduo. 

Sendo assim, o aluno deve ser monitorado através do eletrocardiografia. O grau de 

supervisão é diferenciado a partir da estratificação de risco que se faz necessário para os 

pacientes de médio e elevado risco. E os de baixo risco que estão aptos a controlarem 

adequadamente a quantidade e a intensidade do exercício podendo assim continuar a 

praticar atividade física sem supervisão. 

Para aqueles pacientes que podem praticar atividade física sem supervisão a partir 

2 anos na fase III, estão na fase IV de reabilitação cardiovascular, que é sem supervisão, 



 
porém devem diminuir a periodização das consultas e testes ergonométricos para ajustar 

e acompanhar sua doença e adequar os exercícios8.  

 

Conceito de Treinamento Resistido 

 

 A história de treinamento resistido é bem antiga, pois na época de 500 a 580 a. C. 

na Itália, Milos de Cretona discípulo do matemático Pitágoras já usava a evolução 

progressiva de carga, porque corria com um bezerro nas costas, e a medida que o animal 

crescia Milos ficava mais forte para lutar nas olimpíadas9. 

 Na década de 70 o termo musculação teve a sua origem e era uma pratica voltada 

para o público masculino. Com o passar do tempo aproximadamente no final da década 

de 80 e início da década de 90 a atriz e cantora Madona com seu corpo bem definido 

incentivou as mulheres a praticarem a musculação. 

 Aos poucos foram surgindo novas maquinas e instrumentos que facilitavam a 

prática do treinamento resistido, com isso mais pessoas se interessavam em praticar a 

musculação. Tornando hoje em dia uma das atividades mais praticadas no Brasil e no 

mundo. Pois permite aos atletas que possam prevenir e estabilizar doenças crônicas, 

melhora da estética, o condicionamento físico, o estresse, ou seja, o indivíduo ganha uma 

melhor qualidade de vida trazendo ao praticante uma saúde psicossocial e física mantendo 

suas capacidades para fazer atividades habituais. 

 O treinamento resistido consiste em exercícios com o peso do próprio corpo, pesos 

livres e maquinas desenvolvidas que oferecem carga mecânica em oposição ao 

movimento. Tudo isto para a prescrição de um treinamento resistido que será utilizado 

por um profissional que utilizará de forma adequada o volume, a intensidade, a duração, 

a densidade e a frequência dos treinos de acordo com a individualidade biológica de cada 

aluno10.  

 

Conceito de Infarto Agudo do Miocárdio 

 

O coração é nutrido de acordo com a circulação coronariana que leva oxigênio e 

nutrientes, garantindo assim seus suprimentos de sangue para o resto do corpo. Porem se 

houver algum desequilíbrio entre a oferta e a demanda miocárdica de oxigênio pode 



 
ocorrer isquemia miocárdica com disfunção contrátil do coração, arritmias, infarto e até 

a morte. 

A definição da patologia do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) requer evidencias 

de morte da célula miocárdica tendo como consequência a isquemia prolongada. Desta 

forma, incluindo a necrose de coagulação e necrose em banda de contração, 

frequentemente em áreas espalhadas de miocitólise na periferia do infarto.12  

O diagnóstico do IAM está relacionado a fatores eletrocardiográficos e na 

elevação dos marcadores bioquímicos de necrose que ocorrem cerca de 6 horas após o 

início da dor. Será determinado por um eletrocardiograma e o histórico sugestivo do 

paciente. Portanto o prognóstico desses pacientes deverá ser o mais ágil e eficiente 

possível. 

O IAM é uma isquemia causada por trombose e/ou vasoespasmos sobre uma placa 

aterosclerótica, ou seja, a morte de cardiomiócitos por isquemia prolongada. Isso ocorre 

em maior parte dos eventos por uma rotura súbita e formação de trombo sobre placas 

vulneráveis, inflamadas, ricas em lipídios e com capa fribrosa delgada e em uma menor 

proporção a erosão da placa aterosclerótica. 

De acordo com a evolução da patologia o miocárdio sofre progressiva agressão 

nas áreas: isquemia, onde predominam distúrbios eletrolíticos, na lesão alterações 

morfológicas reversíveis e necrose sucessiva que significa danos definitivos. Por isso, 

deve haver um diagnóstico rápido dessas etapas pois se correlacionam com as 

apresentações clinicas que variam de angina instável que é infarto sem supra até o infarto 

com supradesnível do segmento ST.13 

 

Benefícios e Contra Indicações da Musculação Após IAM 

 

 Os exercícios resistidos sobre a supervisão adequada promove ao indivíduo um 

conjunto de adaptações morfológicas e funcionais, trazendo os seguintes benefícios para 

a reabilitação após IAM: aumento da densidade óssea, da força, a frequência cardíaca em 

repouso estabiliza, o HDL aumenta, o LDL diminui, a massa muscular aumenta assim 

como o metabolismo basal, a diminuição a mudança da resposta a insulina, também 

diminui o nível de insulina basal, o percentual de gordura corporal, a pressão arterial 

diminui e estabiliza, a sensibilidade à insulina aumenta, o tempo de endurance máximo e 



 
submáximo também, o VO2max  aumenta e estabiliza e o volume sistólico basal e máximo 

se estabiliza. 

 De acordo com a diretriz de reabilitação cardíaca as contra indicações para 

pacientes com IAM são que eles devem aguardar pelo menos 8 semanas após o evento 

para iniciar um treino resistido, pois está ocorrendo um remodelamento ventricular. Se 

houver algumas dessa complicações de acordo com o quadro 5 a seguir não é 

recomendado qualquer tipo de treino14: 

 

Quadro 5 - Contra-indicações absolutas à pratica de exercício físico 

1. Angina instável 

2. Tromboflebite 

3. Embolia recente 

4. Infecção sistêmica aguda 

5. Bloqueio AV de 3° grau (sem marca-passo) 

6. Pericardite ou miocardite aguda 

7. Arritmia não-controlada 

8. Insuficiência ou estenose mitral ou aórtica graves sem tratamento adequado 

9. Insuficiência cardíaca descompensada 

10. Hipertensão arterial descontrolada (PAS ≥ 200 ou PAD ≥ 110) 

11. Depressão do segmento ST > 2mm 

12. Problemas ortopédico ou neurológico graves 

13. Diabetes mellitus descontrolada 

14. Doença sistêmica aguda ou febre de origem desconhecida 

15. Outros problemas metabólicos descompensados 

Fonte: Guimarães14 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com a pesquisa o treinamento resistido na fase hospitalar e pós-

operatório proporciona uma manutenção da capacidade muscular e também ocorre uma 

redução do tempo de internação. Trazendo vários benefícios tais como, o aumento da 

volemia, do rendimento cardíaco, da massa muscular, diminuição da pressão, da 

ansiedade, entre outros. Assim o paciente pode voltar as suas tarefas diárias de acordo 

com a capacidade funcional do seu coração, adquirindo uma maior independência e 

reconquistando uma vida mais produtiva.  

Porém a mudança no estilo de vida é fundamental para que o paciente após o 

infarto consiga com a ajuda de um profissional especializado sua reabilitação, desta forma 

prevenindo novos eventos e controlando de forma adequada seu coração. 



 
Ainda é necessário mais estudos sobre o tema, pois a melhor qualidade de vida 

desses pacientes com IAM depende da interação interdisciplinar, para que se possa obter 

uma adequada reabilitação cardiovascular. 
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