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RESUMO 

MATOS-GARCIA, Bruna Caroline. Reabilitação cardíaca não supervisionada 

baseada em caminhadas progressivas melhora endurance muscular 

respiratória após infarto agudo do miocárdio – Ensaio Clínico Controlado e 

Randomizado. Dissertação de Mestrado do Curso de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde, Universidade Federal de São Paulo, São 

Paulo, 2017. 

A proposta deste estudo foi: Avaliar  força e endurance muscular respiratórias em 

pacientes que recentemente sofreram infarto agudo do miocárdio (IAM) no período 

intra-hospitalar e investigar os efeitos de um programa de reabilitação cardíaca 

baseado em caminhadas progressivas na força e endurance respiratórias após IAM 

de baixo risco cardiovascular. Métodos: Os pacientes foram randomizados em dois 

grupos: Grupo Cuidados usuais (GCU) que receberam cuidados regulares após a 

alta hospitalar (n=23); e grupo intervenção (GI) que receberam o protocolo de 

caminhadas progressivas no formato “home based” após a alta hospitalar (n=31). 

Indivíduos saudáveis, pareados em gênero e idade compuseram o grupo controle 

saudável (GC) para comparação das variáveis de endurance respiratória. A força 

muscular respiratória, avaliada através da pressão inspiratória máxima (Pimáx) e a 

endurance foram avaliadas durante o período de internação hospitalar, 15 dias após 

o evento e 60 dias após o evento. A capacidade funcional submáxima foi 

determinada utilizando o teste de caminhada de seis minutos (TC6M) na alta 

hospitalar e 60 dias após o IAM. Resultados: Ambos os grupos mostraram 

comprometimento na força e endurance muscular respiratórias durante o período de 

internação hospitalar. Quando comparados com indivíduos saudáveis, pacientes 

após IAM atingiram menor pressão no teste de endurance (PTHmáx=73,02 ± 8,40 vs 

44,47 ±16,32, p<0,05) e também suportaram menor tempo durante o teste (Tlim= 

324,1±12,2 vs 58,7±93,3, p<0,05). Apenas o GI mostrou significante aumento na 

Pimáx e PTHmáx em 15 e 60 dias após o IAM (p<0,05). Quando comparados os 

grupos de pacientes com IAM, o GI apresentou maiores valores de Pimáx, PTHmáx 

e Tlim em 15 e 60 dias após o IAM (p<0,01). A avaliação após 60 dias do evento 

revelou que a distancia caminhada no TC6M e o nível de atividade física foi 

significativamente maior no GI comparado ao GCU. Conclusão: Pacientes após 

apresentar IAM, de baixo risco cardiovascular, demonstram comprometimento da 

Pimáx e endurance muscular respiratória comparados a indivíduos saudáveis. 
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Protocolo de caminhadas progressivas foi capaz de melhorar a endurance muscular 

respiratória e a capacidade funcional desses pacientes.  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

MATOS-GARCIA, Bruna Caroline.  Home-based walking program improves 

respiratory endurance in patients suffering an acute myocardial infarction: A 

Randomized Controlled Trial. Master's Dissertation of the Interdisciplinary 

Postgraduate Course in Health Sciences, Universidade Federal de São Paulo, São 

Paulo, 2017. 

The purpose of this study was to: evaluate respiratory muscle strength and 

endurance in patients recently suffering myocardial infarction (MI) at inpatient period 

and investigate the effects of a home-based walking program on respiratory strength 

and endurance in post-MI patients with low risk. Methods: Patients were randomized 

into: Usual Care Group (UCG) entailing regular care (n=23); and Intervention group 

(IG) entailing an outpatient home-based walking program (n=31). Healthy subjects 

gender and age-matched served as a control group for respiratory endurance 

variables. Respiratory muscle strength was evaluated through maximal inspiratory 

pressure (MIP) and endurance during the inpatient period, 15-days and 60-days after 

MI. Submaximal functional capacity was determined by 6-minute walk test (6MWT) at 

hospital discharge and 60 days after MI. Results: Both groups showed impaired 

inspiratory muscle strength at hospital discharge. When compared with healthy 

subjects, post MI patients had worse respiratory muscle endurance pressure 

(PTHMAX= 73.02 ±8.40 vs 44.47±16.32, p<0.05) and time (Tlim= 324.1±12.2 vs 

58.7±93.3, p<0.05). Only the IG showed a significant improvement in MIP and 

PTHMAX in 15 days and 60 days after MI (p<0.05). When comparing groups, the IG 

achieved higher values for MIP, PTHMAX and Tlim 15 and 60 days after MI (p<0.01). 

The 60-day assessment revealed that the 6MWT distance and level of physical 

activity was significantly higher in the IG compared to the UCG. Conclusion: Low risk 
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patients recently suffering a MI demonstrate impaired MIP and respiratory endurance 

compared to healthy subjects. A home-based walking program improved respiratory 

endurance and functional capacity.  
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O infarto agudo do miocárdio (IAM) é atualmente a maior causa de morbidade 

e mortalidade no mundo (Feitosa-Filho et al., 2015). O impacto do IAM na sobre a 

capacidade funcional e qualidade de vida tem sido reportada nesses pacientes, os 

quais frequentemente apresentam dispneia e fadiga durante o exercício (Hamilton et 

al., 1995). Estes sintomas têm sido associados a um baixo pico de consumo de 

oxigênio (VO2 pico) e relacionados à função muscular respiratória em pacientes com 

doenças cardiopulmonares (Mitu et al., 1997; Neves et al., 2012). Neves e 

colaboradores (2014) mostraram que pacientes quando avaliados 45 dias após IAM, 

apresentaram redução na endurance muscular respiratória (Neves et al., 2014). 

Entretanto, períodos de internação hospitalar cada vez mais reduzidos após IAM tem 

dificultado a detecção de déficits funcionais ainda durante o período intra-hospitalar 

e também gerado dificuldades em referenciar esses pacientes para programas 

formais de educação e reabilitação para prevenção secundária (Van der Vlugt et al., 

2000; Griffo et al., 2013)  

Exercícios, incluindo caminhadas, são uma importante ferramenta na adoção 

de comportamentos saudáveis e redução de fatores de risco após síndrome 

coronariana aguda (SCA) (Houle et al., 2013; Houle et al, 2012). Protocolos de 

treinamento de exercício não supervisionados são considerados opções viáveis para 

pacientes de baixo risco ou aqueles que já participaram de reabilitação cardíaca 

previamente (Varnfield et al., 2014). Uma recente revisão sistemática da literatura 

mostrou que a reabilitação cardíaca não supervisionada é igualmente efetiva em 

melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde e a capacidade funcional, quando 

comparada aos centros formais de reabilitação cardíaca (RC) (Dalal et al., 2010). Já 

está bem estabelecido que quanto mais precoce e também mais longa a 

permanência na reabilitação cardíaca, maiores serão os benefícios em longo prazo 

na capacidade de exercício e remodelamento ventricular (Haykowsky et al., 2011). 

Os benefícios na função muscular respiratória em pacientes com DPOC foram 

descritos após um programa de exercícios em centros formais de reabilitação, 

mesmo sem um treinamento muscular respiratório específico (Cortopassi et al., 

2009). 

Para nosso conhecimento, nenhum estudo investigou se a redução na força e 

endurance muscular respiratórias já estão presentes em pacientes após IAM antes 
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da alta hospitalar, e se um protocolo de exercícios não supervisionados seria capaz 

de melhorar essas variáveis.  

Portanto esses achados nos incentivaram a realizar um estudo para verificar a 

influência do IAM na performance muscular respiratória e investigar os efeitos de um 

programa de reabilitação “Home based” na forma muscular respiratória e endurance 

em pacientes após IAM na fase aguda. 

 

 

1.1 Objetivos  

 

1) Avaliar a força e endurance muscular respiratórias no período intra-hospitalar 

de pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio. 

 

2) Investigar os efeitos de um programa de caminhadas progressivas “home 

based” na força e endurance muscular respiratórias em pacientes de baixo 

risco para evento cardiovascular induzido pelo exercício, após infarto agudo 

do miocárdio.   
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2.1. Epidemiologia e fatores de risco 

 

As doenças cardiovasculares são consideradas a principal causa de morte e 

morbidade no Brasil desde os anos 60, estando relacionadas ao estilo de vida 

urbano, a globalização e ao aumento da expectativa de vida da população. A doença 

arterial coronariana (DAC) é responsável por 31% das mortes de causa 

cardiovascular no país, além disso, as doenças cardiovasculares foram 

responsáveis por 8,5% das internações hospitalares em 2012 (Ribeiro et al., 2016).  

A maioria das mortes por IAM ocorre nas primeiras horas após o início dos 

sintomas, onde 40 a 65% na primeira hora e 80% nas primeiras 24 horas após a 

manifestação da doença (Avezum et al. 2015).  

Os fatores de risco inerentes à DAC podem ser divididos entre não 

modificáveis, como idade, gênero masculino e história familiar positiva, e 

modificáveis, como hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes (DM), consumo 

excessivo de álcool, tabagismo sedentarismo, obesidade e hipertrofia ventricular 

esquerda (Grech, 2003).  

 

2.2. Fisiopatologia e diagnóstico de infarto agudo do miocárdio 

 

O IAM muitas vezes é a primeira manifestação da DAC ou evento reincidente 

nos pacientes com DAC crônica. A presença ou rompimento de placas 

ateroscleróticas causa a redução do fluxo sanguíneo coronariano gerando áreas de 

isquemia miocárdicas (Avezum et al., 2015). 

A placa aterosclerótica tem como estrutura um núcleo lipídico envolto por uma 

capsula de tecido conjuntivo. Este núcleo lipídico é composto por macrófagos que 

contém gotículas de colesterol e atuam produzindo fator tecidual pró coagulante e 

mediadores de células inflamatórias como fator de necrose tumoral alfa (TNFα), 

interleucinas e metaloproteinases (Davies, 2000). 

A presença, combinada ou isolada, de fatores de risco pode contribuir para a 

formação e rompimento dessa placa de ateroma incluindo o estresse hemodinâmico 

ou mecânico, como a propria pulsação, flexão e torção da artéria ou aumento da 

pressão arterial, bem como hiperlipidemia prolongada, níveis elevados de 

angiotensina, níveis elevados de ácido acetoacético, nicotina, complexos imunitários 
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circulantes, células inflamatórias e seus produtos humorais, cursando com a 

formação de trombos intracoronarianos (Shah et al., 1991).  

Mecanismos envolvidos na formação de trombos, que frequentemente 

resultam com a obstrução parcial ou total da luz do vaso, relacionam-se com a 

progressão da formação da placa de ateroma onde há disfunção endotelial, com 

áreas de denudação, expondo a matriz de tecido conjuntivo subjacente e permitindo 

a aderênciade uma monocamada de plaquetas no local. Comumente também pode 

ocorrer a ruptura da placa onde o núcleo lipídico é exposto ao sangue, sendo 

altamente trombogênica, acelerando assim a coagulação. O trombo se forma 

inicialmente na própria placa, podendo tambem estender-se para dentro do lúmen 

arterial (Figura 1). Esse processo de formação de trombos tem sido associado com 

uma resposta inflamatória aumentada, bem como o rompimento da placa. Em 

homens, o processo de rompimento da placa de ateroma é responsável por 85% dos 

casos de trombos coronarianos. Ja nas mulheres, 50% dos trombos apresentam 

como origem a denudação do endotélio (Davies, 2000; Grech, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Progressão da placa de ateroma. Fonte: Grech,  BMJ (2003) 

 

A estrutura da capa fibrosa da placa de ateroma irá definir seu potencial de 

ruptura. Placas com maior potencial de ruptura (instáveis) apresentam capas 

fibrosas finas e friáveis (Figura 2). Placas de ateroma com capa fibrosa mais espessa 

(placas estáveis) protegem a luz do vaso de contatos desastrosos com o núcleo 

lipídico trombogênico (Libby, 1995).  
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Figura 2: Características das placas de ateroma instáveis e estáveis. Fonte: Libby, Circulation 

(1995) 

 

O IAM se caracteriza pela presença de sinais de necrose do miocárdio: 

elevação seriada de enzimas marcadoras de necrose muscular (troponina), 

preferencialmente miocárdicas, associado a sinais clínicos de isquemia, alterações 

eletrocardiográficas (alterações do segmento ST, novo bloqueio de ramo esquerdo, 

alterações na onda T), sinais de disfunção miocárdica em exames de imagem ou 

presença de trombo intracoronariano na angiografia (Avezum et al., 2015; Thygesen 

et al., 2012). A oclusão total coronariana por um trombo tipicamente representa o 

infarto com supra desnivelamento do seguimento ST (IAM-SST) e a oclusão parcial 

do vaso geralmente é caracterizado por ausência de supra desnivelamento do 

seguimento ST (Bagai et al., 2014) (Figura 3).  

Estudos recentes têm demonstrado que o fluxo de reserva da coronária com 

estenose, e não o grau (%) das estenoses coronarianas influencia a capacidade de 

exercício dos indivíduos. Tanaka et al. (2009) identificaram que, com relação ao VO2 

pico e limiar anaeróbico, o fluxo de reserva coronariano se correlaciona de maneira 
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moderada, porem não existe correlação entre o grau da estenose (%) e essas 

mesmas variáveis.   

 

Figura 3. Fisiopatologia e clínica da síndrome coronariana aguda Fonte: Anderson et al, New 

England Journal of Medicine (2017). 

 

2.3. Tratamento imediato/revascularização 

A maior parte das mortes após IAM acontece fora do ambiente hospitalar, 

algumas horas após o início do evento, trazendo com isso a importância da 

instituição do tratamento o mais rápido possível. A coleta de dados como início dos 
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sintomas, tempo e duração, características e presença de angina prévia é muito 

importante, associada à realização de eletrocardiograma (ECG) no lugar de 

atendimento, fibrinólise e reconhecimento rápido e ação em casos fibrilação 

ventricular. O quanto mais rápido for instituído a fibrinólise, menor a mortalidade e 

complicações, incluindo menor grau de disfunção ventricular (Avezum et al., 2015).  

Na unidade de emergência, o diagnóstico e a estratégia adotada serão  

guiados pela clínica do paciente e pela avaliação seriada de enzimas marcadoras de 

necrose muscular (periférica e miocárdica), podendo também os valores enzimáticos 

encontrados marcarem a gravidade do caso. O monitoramento contínuo ou 

frequente por eletrocardiografia mostra benéficos na redução de mortalidade intra-

hospitalar em pacientes com IAM-SST (Avezum et al., 2015; Diercks et al., 2009).  

A necrose miocárdica após a oclusão coronariana tem seu pico ainda nas 

primeiras horas após o evento. Neste cenário, quanto menor o tempo para a 

reperfusão do miocárdio, melhores também serão os desfechos clínicos. A seleção 

do método de reperfusão coronariana dependerá de fatores como tempo de início 

dos sintomas, presença de choque ou insuficiência cardíaca, risco de sangramento 

com a fibrinólise e tempo necessário para que se realize a terapia de reperfusão 

percutânea (Bagai et al, 2014). 

Nos casos em que existem múltiplas coronárias acometidas, o tratamento a 

ser instituído com melhores resultados na morbidade e mortalidade é a cirurgia de 

revascularização do miocárdio (CRM). Uma recente metanálise comparou os efeitos 

na morbidade e mortalidade da CRM e terapia percutânea (stents) em indivíduos 

com múltiplas lesões coronarianas e concluiu que a CRM foi superior a terapia 

percutânea reduzindo a mortalidade, novos eventos cardíacos e ocorrência de 

repetidas revascularizações (Sipahi et al, 2014).  

Segundo a diretriz desenvolvida por American College of Cardiology 

Foundation (ACCF) e American Heart Association (AHA) em 2013, a terapia de 

reperfusão coronariana deve ser instituída em todos pacientes com IAM-SST em, no 

máximo, 12 horas do início dos sintomas e a terapia de reperfusão percutânea 

primária é a de primeira escolha nesses casos (O’Gara et al 2013). 
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O tratamento de escolha, nos casos em que o paciente é encaminhado a 

centros que não possuem disponível o serviço de hemodinâmica para terapia de 

reperfusão percutânea primária, é a trombólise. Após instituída, os critérios 

considerados como sucesso na reperfusão são redução em pelo menos 50% do 

supradesnivelamento do segmento ST e redução total ou quase total da dor. Caso 

os critérios não sejam cumpridos, a terapia percutânea de resgate deve ser instituída 

(Avezum et al., 2015) (Figura 4). 

 

Figura 4. Fluxograma de condutas após o IAM. Fonte: Bagai et al, Circulation Research (2014). 

 

O tratamento medicamentoso imediato proposto pela diretriz da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia  (SBC) para pacientes com IAM inclui a administração de 

oxigênio para pacientes com saturação periférica de oxigênio (SpO2) <94%, 

tratamento para dor e ansiedade, preferencialmente com sulfato de morfina 

endovenosa, nitratos sublinguais (exceto em casos de hipotensão e suspeita de 

comprometimento ventricular direito), ácido acetilsalicílico (AAS), dose de ataque de 

Clopidogrel ou Ticagrelor, associado a doses de manutenção posteriormente e 
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anticoagulantes. Quando não houver contraindicações, a administração de 

betabloqueadores também deve ser instituída (Avezum et al., 2015). 

 

2.4. Remodelamento ventricular e exercício.  

 

A necrose dos miócitos após o IAM desencadeia uma cascata de sinalização 

intracelular com aumento da resposta inflamatória e consequente migração de 

macrófagos, monócitos e neutrófilos. Com isso, alterações reparativas envolvendo 

dilatação, hipertrofia e formações de cicatriz de colágeno no músculo cardíaco, 

caracterizam o remodelamento ventricular. Este remodelamento pós infarto tem sido 

dividido em duas fases: fase precoce (até 72 horas após evento) e tardia (após 72 

horas do evento), que pode durar de meses a anos (Sutton et al., 2000).  

O remodelamento cardíaco é um importante preditor de morte cardíaca após 

IAM (White et al., 1987). O exercício físico apresenta notável papel após o IAM, uma 

vez que demonstrou atuar no remodelamento cardíaco. Além disso, os benefícios do 

treinamento de exercícios se mostram maiores quanto mais precocemente se inicia. 

O atraso de uma semana no inicio da reabilitação cardíaca após o IAM, poderia 

requerer um mês adicional de treinamento para se atingir os mesmos benefícios no 

remodelamento ventricular (Haykowsky et al., 2011).   

Após o IAM, é indicado primariamente que os pacientes sejam classificados 

quanto ao risco de evento cardíaco induzido pelo exercício como forma de guiar a 

reabilitação cardíaca e também o nível de supervisão necessário. Piotrowicz e 

colaboradores em 2008 sugeriram a utilização da estratificação de risco conforme a 

(Figura 5) abaixo, publicada em 1999 pela Associação Americana de reabilitação 

cardiovascular e pulmonar (AACPR, 1999).  

 

2.5. Exercício físico e capacidade funcional  

 

A redução da capacidade funcional de pacientes com DAC não está ainda 

bem elucidada, porém alguns mecanismos parecem estar envolvidos, como redução 

do débito cardíaco, causado pela doença cardíaca, HAS, alterações no metabolismo 

muscular e adoção de estilo de vida sedentário (Rodrigues et al, 1999). 



Estado da arte | 12 

 

 
 

Ferramenta importante na avaliação pré-alta hospitalar dos pacientes que 

sofreram IAM, é o teste de caminhada de seis minutos (TC6M).  O TC6M é de fácil 

aplicação, de baixo custo e de fácil entendimento para os pacientes, que permite 

avaliar a resposta ao exercício submáximo  além de realizar uma análise global dos 

sistemas respiratório, cardíaco e metabólico, importante para se iniciar 

precocemente protocolos de reabilitação e prever risco de eventos cardíacos. 

Durante sua realização, o consumo de oxigênio chega a valores correspondentes a 

um nível de esforço moderado, refletindo custos metabólicos semelhantes às 

atividades de vida diária, portanto indicando possíveis limitações funcionais 

(Morales-Blanhir et al., 2011; Solway et al., 2001; Diniz at al., 2017). 

 

 

 

 

Figura 5. Classificação de risco de evento cardiovascular induzido por exercício, sugerida por 

Piotrowicz et al, 2008. Fonte: AACPR, Human Kinetics (1999).  

 

Com o processo de alta hospitalar cada vez mais precoce, a diretriz da 

ACCF/AHA já cita como recomendado a realização do TC6M entre o 3º e 5° dias 

após o IAM não complicado. Um recente estudo publicado por Diniz et al. em 2017, 

investigaram a segurança de se realizar o TC6M no 3º dia após IAM e encontraram 

baixas taxas de complicações, sem diferença significante quando comparado ao 
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teste realizado após 4 dias do evento, mostrando que foi seguro realizar o teste 

precocemente nessa população (Diniz et al., 2017; O’Gara  et al., 2013). 

Os principais sintomas limitantes da capacidade funcional em indivíduos com 

doenças cardiorrespiratórias são a dispneia e a fadiga. Estudos demonstram que a 

intensidade dos sintomas está relacionada ao grau de disfunção muscular periférica 

e respiratória (Hamilton et al., 1995). 

  

2.6. Função muscular respiratória 

 

Estudos têm demonstrado que a força muscular respiratória e a endurance 

respiratória são reduzidas em pacientes com doenças cardiovasculares, quando 

comparadas com indivíduos saudáveis (Hamilton et al, 1995;  Neves et al., 2014).  

A capacidade dos músculos respiratórios de tolerar uma sobrecarga durante o 

exercício é dependente da força muscular respiratória e endurance respiratórios. A 

força muscular respiratória pode ser avaliada pela pressão inspiratória máxima 

(Pimáx), e a endurance muscular respiratória pode ser expressa pela pressão 

máxima (PTH Maximo) e tempo máximo (Tlim) (Jones et al., 2000; Neves et al., 

2012).  

A endurance muscular respiratória é influenciada diretamente pela força 

muscular respiratória (Hautmann, 2000). Alguns estudos têm proposto que a 

melhora na função respiratória também melhoraria a tolerância aos esforços e 

capacidade funcional, uma vez que reduziria a sensação de dispneia nos indivíduos. 

Porém, pouco se sabe ainda sobre os impactos da função respiratória na 

capacidade de exercício de pacientes que sofreram IAM (Jones et al., 2000, Verges 

et al., 2008).  

Estima-se que a ultima etapa de incremento do teste de endurance 

respiratória, seja equivalente ao consumo energético de 1.4 equivalentes 

metabólicos (METs) (Neves et al., 2008). Dessa forma, considerando as 

recomendações sobre os custos energéticos que seguramente podem ser realizados 

durante a fase 1 de reabilitação cardíaca hospitalar (até 4 METS), a avaliação de 

PTHmaximo e Tlim torna-se viável nesse período (de Macedo et al., 2011) 

Neves et al. (2012) encontraram em seu estudo que pacientes que sofreram 

IAM, mesmo na ausência de fraqueza muscular respiratória (Pimáx< 60% do predito) 



Estado da arte | 14 

 

 
 

(Hautmann et al, 2010) apresentavam déficit de endurance muscular respiratório. No 

grupo de infartados recentes (IAM nos últimos 45 dias) essa redução foi maior, 

comparado ao grupo de infarto menos recente (até 6 meses).  Além disso a 

capacidade cardiopulmonar também se mostrou reduzida em ambos os grupos, 

apresentando moderada a alta correlação com a endurance e força muscular 

respiratórias.  

Pouco se sabe sobre os efeitos de um programa de exercícios não 

específicos sobre a musculatura respiratória em pacientes após IAM. Em pacientes 

com DPOC foram descritos efeitos benéficos de um programa abrangente de 

treinamento de exercícios na musculatura respiratória (Cortopassi et al., 2009).  

 

2.7. Reabilitação cardiovascular baseado em exercícios pós infarto agudo 

do miocárdio 

 

Uma das primeiras publicações sobre reabilitação cardíaca foi realizada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1969, que demonstra a importância do 

início precoce dos exercícios bem como a participação multiprofissional no processo 

de reabilitação; coloca como definição da reabilitação cardíaca: o conjunto de ações 

que auxilie os indivíduos a recuperar um lugar normal na sociedade, após o evento 

cardíaco (WHO, 1969).  

Os programas de reabilitação cardíaca essencialmente devem envolver 

atividades de educação quanto à patologia, treino de exercícios, modificação de 

fatores de risco e recomendações de prevenção secundária (Stone et al., 2001; 

Herdy et al., 2014; Amsterdan et al., 2014). 

Uma recente metanálise publicada em 2016 sobre reabilitação cardíaca 

baseada em exercícios mostrou que, comparado a tratamento usual, os exercícios 

reduziram em 20% a mortalidade geral e em 26% a mortalidade por causa 

cardiovascular em pacientes com doença arterial coronariana estável (Anderson et 

al., 2016). Adaptações inerentes ao treinamento aeróbio são observadas nos 

indivíduos submetidos à reabilitação cardíaca. São exemplos dessas adaptações a 

redução da frequência cardíaca (FC) de repouso, bem como durante o exercício 

submáximo, explicada por diminuição da hiperatividade simpática e aumento da 

atividade parassimpática. Alem disso também ocorre a redução da pressão arterial 

de repouso e durante exercícios submáximos; melhora no consumo máximo de 
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oxigênio (VO2máx), de 10% a 30%, ocasionado tanto pelo aumento da volemia, 

quanto aumento da densidade capilar, do débito cardíaco e da extração periférica de 

oxigênio durante o exercício (Diretriz de reabilitação cardíaca da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, 2005).  

A melhora na função ventricular causada pela reabilitação cardíaca tem sido 

questionada. Alguns estudos demonstram que o exercício não tem o potencial de 

incrementar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) após o IAM (Coob et 

al., 1982). Porém, uma recente metanálise desenvolvida por Zhang et al. (2016), 

realizou uma analise de subgrupos de acordo com o tempo de inicio do treinamento 

de exercício, e foram considerados os períodos do remodelamento cardíaco como: 

de evolução (até 6 horas), agudo (de 6 horas a 7 dias), cicatrização (de 7 a 28 dias) 

e curado (após 28 dias). Como resultado, os estudos mostraram que quando 

iniciado na fase aguda, o treinamento de exercício teve efeito moderadamente 

significante em aumentar a FEVE após IAM. Quando realizado no período de 

cicatrização, o treinamento de exercício teve pequeno efeito no aumento da FEVE e 

quando iniciado após 28 dias, o treinamento de exercícios não teve efeito algum na 

FEVE. Portanto, quanto mais precoce for iniciado um programa de exercício, 

maiores serão os benefícios no remodelamento cardíaco. 

A reabilitação cardíaca é composta por quatro fases, diferenciadas pelo 

tempo de inicio e grau de supervisão: fase 1 realizada ainda no período de 

internação hospitalar; fase 2 após a alta hospitalar com duração variável de até 3 

meses; fase 3 e 4, com menor ou nenhuma supervisão e duração indeterminada 

(Herdy et al., 2014).  

 

2.7.1. Fase 1 de reabilitação cardíaca baseada em exercícios 

 

Historicamente, no inicio do século passado, pacientes após sofrer IAM 

deveriam permanecer de repouso no leito por um grande período (até dois meses), 

pois se acreditava que o exercício físico, mesmo que leve (como em nível de 

atividades de vida diária) prejudicava o processo de recuperação do miocárdio e 

poderia ainda causar insuficiência cardíaca ou aumentar a chance de um novo 

evento e morte. (Pashkow et al, 1993). 
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A fase aguda do programa de reabilitação cardíaca compreende o período 

desde o início do evento coronariano até alta hospitalar. Segundo a American Heart 

Association (AHA), nos paciente pós-síndrome coronariana aguda, a atividade física 

deve ser restrita por 12 horas, quando então o programa de reabilitação cardíaca 

baseada em exercício deve ser iniciado, desde que o paciente esteja estável do 

ponto de vista hemodinâmico e cardo elétrico (Antman et al., 2010; Piepoli et al., 

2010).  

No início do programa de reabilitação o gasto energético deve ser estimado 

em torno de 2 METS, com um incremento progressivo, que inclui: exercícios globais, 

caminhada e cicloergômetros. O grau de esforço atingido deve ser moderado, entre 

3-4 METS.  Devido a utilização de drogas vasoativas e betabloqueadores que 

interferem na FC, durante o programa de exercício, o paciente é orientado a manter 

a percepção do esforço de Borg entre 3 e 4 (escala de 0-10), de acordo com as 

recomendações (Antman  et al., 2001;, Piepoli et al., 2010).  O intervalo entre as 

séries e o número de repetições também costuma ser determinado de acordo com a 

tolerância do indivíduo (Dressendorfer et al., 1995; Anderson et al., 2016).  

O programa de exercício na fase hospitalar deve ser supervisionado pelo 

fisioterapeuta e imediatamente interrompido na presença de sinais de intolerância ao 

exercício, baixo débito cardíaco (cianose, palidez, náuseas), bradicardia, uma queda 

na pressão arterial sistólica> 15 mmHg, em comparação à linha de base, um 

aumento excessivo na pressão arterial sistólica definida como> 200 mmHg, aumento 

da pressão arterial diastólica durante o exercício> 110 mmHg), dor no peito, fadiga 

nominal ≥ 6/10 na percepção do esforço  percebido de  Borg, e/ou sinais 

eletrocardiográficos de isquemia cardíaca ou arritmias ventriculares. 

Objetiva-se com esta fase minimizar os efeitos do imobilismo e reduzir o 

tempo de internação. Estudos demonstram também que esta fase é propícia 

principalmente para o processo de prevenção secundária, onde o paciente deve 

receber uma abordagem multidisciplinar abrangendo informações sobre o que é o 

infarto, fatores de risco e como se prevenir de um segundo evento (de Macedo et al., 

2011; Piotrowicz et al., 2008; Giannuzzi et al., 2003).  
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2.7.2. Fase 2 de reabilitação cardíaca baseada em exercícios 

 

Com a diminuição cada vez maior do tempo de internação após o IAM, e com 

isso a redução do tempo hábil de educação quanto aos fatores de risco, a 

reabilitação cardíaca após a alta hospitalar tem importante papel no 

desenvolvimento de ações e educação para prevenção secundária (Ades et al., 

2001).   

A depender da gravidade e extensão do IAM, após a alta hospitalar, o 

paciente deve ser direcionado para programas de reabilitação cardíaca, de forma a 

dar continuidade aos cuidados iniciados após o evento (Contractor et al., 2011).  

Pacientes com moderado a baixo risco de eventos devem ser incluídos assim 

que possível em programas de reabilitação cardíaca. A fase 2 de reabilitação tem 

duração variável entre 6 e 12 semanas, geralmente conduzidos em centros 

hospitalares de reabilitação (Leon et al., 2005). 

A prescrição dos exercícios deve conter a modalidade, frequência, duração e 

critério de progressão, incluindo aquecimento, treinamento aeróbico e um período de 

desaquecimento. O aquecimento e desaquecimento são fases parecidas que 

incluem atividades de baixa intensidade. O treinamento aeróbico deve incluir 

atividades com moderada intensidade, comumente sendo realizadas caminhadas e 

exercícios com cicloergômetro (Contractor et al., 2011).   

Um teste de exercício, sintoma limitante antes de iniciar o programa de 

exercícios é altamente recomendado. A frequência de treinamento almejada é de 3 a 

5 dias por semana, atingindo intensidades de 50 a 80% do VO2máx, quando houver 

teste cardiopulmonar, com duração diária de 20 a 60 minutos, com progressões 

programadas de acordo com a tolerância do paciente (Balady et al., 2007). 

Uma maneira de se controlar a intensidade do exercício nessa fase é através 

da frequência cardíaca a ser atingida, baseado em um teste cardiopulmonar ou 

ergométrico, ou então na equação tradicionalmente atribuída a Karvoven (Karvoven 

et al., 1957), mas de autoria desconhecida (220 – idade), onde almeja-se atingir de 

50 a 85% da FC máxima (Izeli et al., 2016; Anderson et al., 2016).   

A escala subjetiva de percepção de esforço de Borg também tem sido 

bastante utilizada e indicada para determinar a intensidade do exercício em 

programas de reabilitação cardíaca, principalmente para aqueles pacientes que 
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fazem uso de betabloqueadores, muito frequente após IAM. Segue-se a mesma 

regra que a fase 1 de reabilitação, devendo-se manter percepção do esforço de Borg 

entre 4 e 5 (escala modificada de 0 a 10), representando o esforço de uma atividade 

de moderada intensidade (Borg, 1982; Anderson et al., 2016).  

 

2.8.  Aderência e programas alternativos de reabilitação cardíaca 

 

A alta hospitalar de pacientes que tiveram IAM não complicado tem sido 

cada vez mais precoce, sendo realizada entre 3 e 5 dias (Diretriz de reabilitação 

cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2005; Topol et al., 1988). Este 

cenário contribui para adoção de estratégias de mobilização precoce e 

consequentemente diminui custos hospitalares (van der Vlugt et al., 2000; Griffo et 

al, 2013). 

A taxa de adesão dos pacientes a esses centros tradicionais de reabilitação 

cardíaca costuma ser baixo, cerca de 10 a 30% na Austrália, Estados Unidos e 

Europa. A baixa adesão se dá por diversos fatores como: local do centro de 

reabilitação ser de difícil acesso, dificuldade de transporte, perda da percepção da 

necessidade dos exercícios e comprometimento funcional (Mckee et al., 2014, Clark 

et al., 2015). 

Os centros tradicionais de reabilitação deixam, com isso, de ser efetivos na 

prevenção secundária dos grupos que mais necessitam da redução de fatores de 

risco como idosos, mulheres e população de baixa renda. Alem disso, se mostram 

efetivos na adoção de estilo de vida ativo apenas em curto prazo, pois em longo 

prazo, com mínima ou nenhuma supervisão, existe uma tendência de os pacientes 

não manterem o nível de atividades que praticavam inicialmente nos centros de 

treinamento (Kraal et al., 2013).  

 Com isso, protocolos alternativos de reabilitação vêm sendo desenvolvidos, 

incluindo visitas domiciliares, serviços comunitários ou manuais de exercícios para 

casa (home based) com suporte via telefone, que possuem como característica o 

manejo flexível e individualizado, principalmente para aqueles pacientes com baixo 

risco cardiovascular e que vivenciaram a reabilitação fase 1 adequadamente 

(Varnifield et al., 2014; Taylor et al., 2010; Clark et al., 2015; Redfern et al., 2008).  

Estudos envolvendo formas alternativas de reabilitação cardíaca têm 

demonstrado efeitos benéficos assim como a reabilitação em centros tradicionais. 

Xu et al. (2016), encontrou que um programa de reabilitação precoce não 

supervisionada que consistia de caminhadas progressivas por 4 semanas após a 
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alta hospitalar foi eficaz em melhorar a função ventricular de indivíduos que sofreram 

IAM. 
Uma recente revisão sistemática da literatura, desenvolvida pela Cochrane 

em 2015 concluiu que protocolos não supervisionados de exercícios em pacientes 

de baixo risco cardiovascular são igualmente efetivos em reduzir fatores de risco, 

melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde, reduzir mortalidade e eventos 

clínicos e apresentam custo semelhante, quando comparados à reabilitação em 

centros tradicionais de reabilitação (Taylor et al., 2015).  

Varnifield et al. (2014) desenvolveu um protocolo de reabilitação cardíaca 

para pacientes pós IAM em que utilizava smartphone para monitoramento dos 

exercícios, associado o envio de mensagens de texto contendo materiais educativos 

e motivacionais. O smartphone utilizado era equipado com um aplicativo com função 

de acelerômetro automático que monitorava o numero de passos, duração e 

intensidade. Como resultado, encontrou maior aderência quando comparado a 

centros tradicionais de reabilitação. Cerca de 70% dos pacientes que abandonaram 

o estudo eram do grupo de reabilitação tradicional. Após 6 semanas, perdurando 

também após 6 meses, ambos grupos apresentaram melhores hábitos alimentares, 

níveis de triglicérides e saúde mental.  

O uso de monitorização via telefone apresenta três principais benefícios. O 

primeiro deles é a supervisão quanto à realização correta dos exercícios e se o 

programa de exercícios não está gerando lesões ou eventos adversos. O segundo 

efeito positivo desse tipo de monitorização é identificar o quão aderente o paciente 

está sendo e se está existindo progresso no treinamento ou se existe algum 

problema emocional coexistente. E, em terceiro lugar, se existir alguma barreira ou 

problema emocional envolvido, estratégias para auxiliar neste processo podem sem 

acionadas (Kraal et al., 2013).  

 Peixoto et al. (2015), demonstrou em seu estudo que um protocolo 

progressivo de caminhadas, associado a ligações telefônicas semanais foi capaz de 

melhorar a qualidade de vida e capacidade funcional de pacientes após IAM, de 

baixo risco cardiovascular. Begot et al (2015) observou que, alem da melhora na 

capacidade funcional, essa modalidade de reabilitação cardíaca também apresenta 

benefícios na disfunção erétil de homens que sofreram IAM.  
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3. MÉTODOS
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3.1. Tipo e local de estudo 

Ensaio clínico controlado e randomizado, realizado entre outubro de 2014 e 

junho de 2016 no Hospital São Paulo/Universidade Federal de São Paulo, São 

Paulo, Brasil, com aprovação do Comitê de Ética Institucional (Número do parecer: 

2.069.976). Todos os indivíduos incluídos assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido (ANEXO 1).  

3.2. Pacientes 

Foram elegíveis para o estudo pacientes que apresentaram IAM com ou sem 

supra desnivelamento do seguimento ST, que tivessem recebido terapia de 

revascularização química ou mecânica do miocárdio, com idade entre 30 e 75 anos 

e classificados como baixo risco de evento cardiovascular induzido pelo exercício de 

acordo com Pietrowicz et al. (2008). Pacientes com historia prévia de IAM, doença 

pulmonar aguda ou crônica ou inabilidade de realizar os testes funcionais foram 

excluídos. Indivíduos saudáveis pareados em gênero e idade compuseram o Grupo 

Saudável para comparações da força e endurance respiratórios.  

3.3. Condutas pós revascularização coronariana 

Após 12 horas da revascularização coronariana química ou mecânica, todos 

os pacientes foram submetidos a um programa precoce supervisionado baseado em 

exercícios, seguindo as recomendações da American Heart Association (AHA) 

(Antman et al., 2005). Os pacientes foram submetidos a um protocolo de exercícios 

duas vezes ao dia, do qual a intensidade foi guiada pela escala subjetiva de esforço 

(Borg modificada), limitados por pontuação entre 3 e 4, correspondendo a leve para 

moderada intensidade (Borg, 1982; Goble et al. 1999). Os critérios para interrupção 

dos exercícios foram sinais de baixo debito cardíaco (cianose, palidez, náusea), 

redução na pressão arterial sistólica (>15 mmHg em comparação ao valor inicial), 

aumento na pressão arterial diastólica (>110 mmHg), bradicardia, fadiga ≥6 na 

escala de Borg modificada, dor torácica e/ou sinais eletrocardiográficos de isquemia 

ou arritmias ventriculares. Durante o período de internação hospitalar, todos os 

pacientes foram treinados a usar corretamente a escala de Borg modificada.  
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Antes da alta hospitalar, os pacientes classificados como baixo risco 

cardiovascular foram randomizados e alocados em dois grupos: Grupo de 

tratamentos usuais (GTU, n=23) e Grupo Intervenção (GI, n=31). Ambos os 

grupos receberam um guia sobre a importância de se praticar exercícios físicos e um 

monitoramento com equipe multidisciplinar no momento da alta hospitalar a após 15 

dias do evento (Anexo 2).  

Ambos os grupos foram instruídos a realizar os exercícios em casa em 

superfície plana, utilizando roupas e calçados adequados e confortáveis. A equipe 

multidisciplinar, cega quanto a alocação dos grupos, orientou todos os indivíduos 

quanto a seguir a prescrição medica corretamente e a adotar um estilo de vida 

saudável. Independentemente da alocação, todos os pacientes foram avaliados no 

retorno de 15 e 60 dias após o IAM. 

3.4. Grupo tratamentos usuais  

Pacientes do GTU seguiram um programa usual de cuidados. Foram 

orientados quanto com a importância da atividade física, manutenção de terapia 

nutricional e medicamentosa ainda durante o período de internação.  

3.5. Grupo intervenção 

O grupo intervenção recebeu, em adição ao programa de tratamento usual, 

um protocolo de caminhadas progressivas com intensidade de esforço baseado pela 

escala de Borg modificada entre 4 e 5, por pelo menos 4 vezes por semana, por 60 

dias após IAM (Anexo 3). O programa de exercícios foi constituído por 3 fases: (1) 

aquecimento de 5 minutos de duração, (2) treino aeróbio com duração inicial de 20 

minutos, progredindo 5 minutos semanalmente e (3) período de desaquecimento de 

5 minutos, até que se atingisse um período total de 60 minutos por sessão (Peixoto 

et al., 2015). Os pacientes foram acompanhados semanalmente por terapeutas por 

meio de ligações telefônicas e foram encorajados a dar continuidade as atividades 

propostas. Um diário de atividades foi entregue para ser preenchido com o tempo e 

intensidade de esforço atingido (Borg Modificado) em cada sessão de caminhada.   

3.6. Randomização e alocação 

Um sistema de computador gerou aleatoriamente a sequência de alocação 

(www.random.org). A distribuição dos grupos aconteceu de forma cega por meio de 
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envelopes numerados, selados e opacos. O mesmo profissional realizou as 

avaliações, cegos à alocação de grupo dos indivíduos. Nenhuma interação entre os 

sujeitos dos dois grupos ocorreu durante o estudo. 

 

3.7. Desfechos avaliados 

Força e endurance muscular respiratórios foram avaliados na alta hospitalar 

(entre 3º e 4º dias após IAM), e nos follow-up de 15 e 60 dias. A capacidade 

funcional submáxima e o nível de atividade física foram obtidas na alta hospitalar e 

60 dias após IAM.  

 

3.7.1. Força muscular respiratória 

 

Para mensurar a força muscular respiratória, foi utilizado um manovacuômetro 

analógico (Critical Med, Rio de Janeiro, RJ) para determinação da Pimáx e Pressão 

Expiratória Máxima (Pemáx). O protocolo utilizado foi de acordo com a American 

Thoracic Society (ATS/ERS, 2002) e os valores de referencia foram obtidos por meio 

das equações descritas por Neder e colaboradores (ATS, 2002; Neder et al., 1999). 

 

3.7.2. Endurance muscular respiratória 

 

A avaliação foi composta por duas fases: uma fase com carga incremental e 

outra com carga constante. Primeiramente, os indivíduos foram orientados a respirar 

continuamente utilizando um bocal conectado a um resistor de carga constante 

(PowerBreath®, IMT Technologies Ltd, Birminghan, UK) com 50% do valor inicial da 

Pimáx. A cada 3 minutos, um incremento de 10% do valor da Pimáx era realizado, 

até que o indivíduo falhasse em realizar pelo menos mais uma inspiração. Como 

resultado, o maior valor de pressão suportada por pelo menos 1 minuto (PTHmáx) 

foi utilizada como uma das medidas de endurance muscular inspiratória.  Na 

segunda fase do teste, com carga constante, foi utilizado 80% do valor do PTHmáx. 

O tempo em que o indivíduo suportou respirando com esta carga foi considerado 

como tempo de resistência inspiratória (Tlim) (Dal Lago et al., 2006).  
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3.7.3. Capacidade funcional submáxima 

 

 O TC6M proposto pela ATS (ATS 2002) foi realizado para avaliar a 

capacidade funcional por meio da máxima distancia percorrida durante os seis 

minutos de teste. A equação proposta por Soares & Pereira (Soares et al., 2011) foi 

utilizada para calcular a distancia predita para todos os pacientes. 

 

3.7.4. Nível de atividade física 

 O nível de atividade física habitual dos participantes foi obtida por meio do 

questionário internacional de atividade física (IPAQ) (Craig et al., 2003). Foi utilizado 

a sessão 4, relacionada a atividade física recreacional, esporte, exercício e lazer, 

para comparação dos níveis de atividade física entre os grupos.  

 

3.8. Análise estatística 

 

Os dados foram apresentados em média ± desvio padrão. Para verificar a 

normalidade da distribuição, foi realizado o teste de normalidade de Kolmogorov-

Sminov. O teste de χ² foi utilizado para comparar variáveis nominais. O teste t de 

Student foi aplicado para comparação entre pacientes após IAM e indivíduos 

saudáveis. Os valores obtidos na alta hospitalar, 15 e 60 dias após o evento em 

ambos grupos de pacientes foram comparados utilizando o teste ANOVA two-way, 

quando paramétricos, seguido do teste post Hoc de Tukey para múltiplas 

comparações. A análise dos dados foi realizada utilizando o software Statistical 7 

(StafSoftInc, Tulsa, OK, USA). Um valor de p<0,05 foi considerado como 

estatisticamente significante para todos os testes. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4. RESULTADOS 

 

Manuscrito submetido e aceito para publicação em: Canadian Journal of 

Cardiology, 2017 Jun; 33 (6): 785-791. doi: 10.1016/j.cjca.2016.12.004. Epub 2016 

Dec 10. 

A Home-based walking program improves respiratory endurance in patients 

suffering an acute myocardial infarction: A Randomized Controlled Trial  

Bruna C. Matos-Garcia, PT; Isadora S. Rocco, PT Lara D. Maiorano, PT Thatiana 

C.A. Peixoto, MSc; Rita Simone L. Moreira, PhD; Antonio C.C. Carvalho, PhD; 

Aparecida Maria Catai, PhD; Ross Arena, PhD; Walter J. Gomes, PhD; Solange 

Guizilini, PhD. 



Resultados | 26 

 

 
 

Introduction 

Acute myocardial infarction (MI) is currently a leading cause of morbidity and 

mortality 1. The negative impact of MI on functional capacity and quality of life has 

been well reported, with patients often presenting with dyspnea and fatigue during 

exercise 2. Symptoms are associated with a low peak oxygen consumption (VO2) 

and, in addition, a relationship has been shown between exercise capacity, dyspnea 

and muscular ventilatory function in patients with cardiopulmonary disease 3,4. Neves 

et al (2014) revealed that respiratory muscle endurance was reduced up to 45 days 

after MI 5. However, progressively shorter lengths of stay after acute event prevent 

detection of functional deficits during the in-hospital period 6. Moreover, shorter 

lengths of stay impose difficulties with referral to education programs and formal 

rehabilitation programs7. 

Exercise, including walking, has been shown to be an important tool in 

optimizing health behaviors and cardiovascular disease risk factors after acute 

coronary syndromes.8,9. Home-based exercise training protocols are considered 

viable options in patients who have previously underwent cardiac rehabilitation10. A 

recent systematic review has shown that home based cardiac rehabilitation to be 

equally effective in improving health-related quality of life and functional capacity 

compared to center-based cardiac rehabilitation 11.  It is well established that an 

earlier onset and longer adherence to cardiac rehabilitation leads to greater long-

term benefits in exercise capacity and ventricular remodeling 12.  Some benefits on 

respiratory muscle function in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

patients were described with a comprehensive exercise training program without 

specific muscle training during center-based rehabilitation 13.  
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 Nevertheless, to the best of our knowledge, no study has examined if a 

reduction in respiratory muscle strength and endurance is already present in acute 

post MI patients before hospital discharge and if home-based exercise training is 

capable of improving these variables.  Therefore, the aim of the current study was to: 

1) evaluate respiratory muscle strength and endurance in patients recently suffering 

a MI during the inpatient period and 2) investigate the effects of a home-based 

walking program on respiratory strength and endurance in post-MI patients with low 

exercise-induced cardiovascular event risk. 

 

Material and Methods 

This randomized clinical trial was performed at the Sao Paulo Hospital of the 

Federal University of Sao Paulo, between October of 2014 and June of 2016. Prior to 

enrollment, all patients were informed about the study and signed a written consent 

form.  The Clinical Ethical Research Committee of the institution approved this study. 

 

Sample data 

The eligible criteria for this study were: 1) suffering an acute MI with or 

without ST segment elevation; 2) undergone chemical or mechanical 

revascularization therapy; 3) age range between 30 and 75 years; and 4) classified 

as low exercise-induced cardiac risk according to Pietrowiez et al, 2008 14. 

Participants with a history of previous MI, acute or chronic lung disease or any 

inability to perform functional tests were excluded. Healthy subjects matched for 
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gender and age served as the control group for respiratory muscle strength and 

endurance comparisons. 

 

Post revascularization management 

Twelve hours following chemical or mechanical revascularization, all patients 

underwent a supervised early mobilization exercise program, following the American 

Heart Association (AHA) recommendations 15. Subjects exercised twice a day guided 

by a perceived effort modified Borg scale (PEB) range between 3 and 4, 

corresponding to mild to moderate exercise intensity 16,17. Criteria for exercise 

termination were low cardiac output (cyanosis, pallor, nausea), a drop in systolic 

blood pressure (>15mmHg in comparison to baseline), an excessively increased 

systolic blood pressure (>200mmHg), a rise in diastolic blood pressure (>110 

mmHg), bradycardia, fatigue rated ≥6/10 on PEB, chest pain and/or 

electrocardiographic signs of cardiac ischemia or ventricular arrhythmias. During the 

inpatient period, all patients were trained to properly use the PEB.   

Upon hospital discharge, patients classified as low cardiovascular risk were  

randomly allocated into two groups; Usual Care Group (UCG, n=23) and an 

Intervention Group (IG, n=31). Both groups received guidance on the importance of 

physical exercise and multidisciplinary team monitoring at hospital discharge and 15 

days after the event. 

Both groups were instructed to exercise at home on a level surface utilizing 

comfortable clothes and shoes. The multidisciplinary team, blinded to group 

allocations, oriented all individuals to follow their prescribed medications, and 

encouraged an understanding of disease management and lifestyle changes. 
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Independently of allocation, all patients were scheduled to return 15 and 60 days 

after MI for reassessment. 

Usual Care group 

Patients in the UCG followed the usual care program. Guidance on the 

importance of physical activity, nutritional and medication therapy maintenance 

started during inpatient care. 

Intervention group 

The intervention group received, in addition the usual care program, a 

supportive protocol for performing progressive walking at 4-5 on PEB for at least 4 

times a week for 60 days after MI. The exercise program consisted of 3 phases: (1) a 

warm-up period of 5 minutes, (2) an endurance-training period with initial duration of 

20 minutes progressively increasing by 5 min walking per week, and (3) a cool-down 

period of 5 minutes, until they were achieving 60 min per session 18. Subjects were 

accompanied by weekly phone calls from therapists and were encouraged to sustain 

the proposed activities. A daily activities board was filled out to record the time and 

effort level reached in each walking session. 

Randomization and allocation 

A computer system randomly generated the allocation sequence. Secrecy was 

guaranteed by keeping the group distribution through numbered, sealed and opaque 

envelopes. The same professional performed outcomes assessments blinded to the 

subjects' group allocation. No interaction between subjects in the two groups 

occurred through the study.  

Outcomes measures 
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Respiratory strength and endurance were evaluated at hospital discharge 

(3th to 4th days after MI), and at a 15-day and 60-day follow-up. The submaximal 

functional capacity and physical activity level were obtained at hospital discharge and 

60 days after MI. 

Respiratory Muscle Strength: An analogical manometer (Critical Med, Rio de 

Janeiro, RJ) was used for determination of maximal inspiratory pressure (MIP) and 

maximal expiratory pressure (MEP). This protocol was performed as described by the 

American Thoracic Society (ATS) and references values were obtained through 

equations described by Neder et al19,20.  

Respiratory muscle endurance: The assessment was accomplished in two 

phases; an incremental load phase and a constant load phase protocol. First, 

subjects were instructed to continuously breathe through a mouthpiece connected to 

a linear constant loader equipment (PowerBreath®, IMT Technologies Ltd., 

Birmingham, UK) at 50% of the initial MIP. Every 3 minutes, increments 

correspondent to 10% of MIP, were performed until the subject failed to continue 

breathing. As a result, higher inspiratory pressure, reached for at least 1 min 

(PTHMAX), was taken as one of the measures of inspiratory muscle endurance. 

Secondly, a constant load phase protocol using 80% of PTHMAX were performed.  

The time until participants could not breathe into the new imposed load indicates the 

resistance inspiratory time (Tlim) 21.  

Submaximal functional capacity: A 6-minute walk test (6MWT) proposed by 

the ATS22 was performed to assess functional capacity through maximal distance 

achieved within six minutes. The equation proposed by Soares & Pereira23, was used 

to predict walking distances for all patients.  
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Physical activity level: It was obtained with the International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ)24. We used section 4, related to recreational physical activity, 

sport, exercise and leisure, for comparison of physical activity levels between groups. 

Statistical Analysis 

Data were presented as mean ± standard deviation. To verify normality 

distribution, we performed the Kolmogorov-Smirnov normality test. The χ² test was 

used to compare nominal variables. The Student’s t-test was chosen for comparison 

among patients after MI and healthy subjects. The values obtained at hospital 

discharge, 15 and 60 days after the event in both groups were compared through the 

ANOVA two-way, when parametric, followed by the post Tukey test for multiple 

comparisons. Data analysis was performed using Statistical 7 software (StatSoftInc., 

Tulsa, OK, USA). A p-value <0.05 was considered statistically significant for all tests.  

Results 

Three hundred and ten patients were eligible, but only fifty-four completed 

the study (Figure 1). The groups were homogeneous with regard to demographic and 

clinical characteristics (Table 1).  
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Figure 1. Flowchart of patients through the Randomized Clinical Trial. 

 

 At hospital discharge, a cohort demonstrated that both groups presented 

with impaired MIP and MEP described by predicted reference values. When 

compared with healthy gender and age matched subjects, post MI patients had lower 

inspiratory muscle strength (p<0.05 ) and endurance (p<0.001 and p<0.02 to 

PTHMAX and Tlim, respectively - Table 1).  
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Among UCG subjects, no statistical differences were seen in MIP (p=0.24) 

and PTHMAX (p=0.32) both at 15 and 60 days after the protocol compared to 

hospital discharge (baseline values). The IG showed a significant improvement in 
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MIP (p<0.001) and PTHMAX (p=0.023) 15 days after MI, and maintained greater 

values even after 60 days (p<0.01 and p<0.05 to PTHMAX and Tlim, respectively – 

Table 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 60-day assessment revealed that the 6MWT distance was significantly 

higher in the IG compared to the UCG (p<0.05 - Table 3). When questioned about 

the level of physical activity related to exercise (IPAQ - section 4), only IG patients 

showed an increase at the 60 day follow-up post MI (171.42 ± 94 to 1077 ± 361, 

p<0.001 - Figure 2). 
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Figure 2. Level of physical activity related to exercise (IPAQ - section 4) at discharge 

and in a follow-up of 60 days after the acute MI. 
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Discussion 

The current study revealed that inspiratory muscular strength and endurance 

were compromised early in post-acute MI patients.  Moreover, home-based physical 

activity was effective in improving inspiratory muscle strength and endurance, as 

demonstrated by the 6MWT distance in post MI patients.    

The MIP impairment is well known as an independent risk factor for the 

occurrence of MI and death from cardiovascular disease 25. In the present study, the 

MIP assessed at the 3th to 4th day after MI demonstrated that patients had an early 

impairment of MIP (78% of predicted). In relation to the respiratory muscle 

endurance, Neves et al reported that even in the absence of inspiratory muscle 

weakness, respiratory endurance was reduced in the sub-acute phase (up to 45 

days) after MI 4. Likewise, we found a significant early decrease in respiratory 

endurance in post MI patients compared to healthy subjects. 

Previous studies have indicated that beta-blockers (propanol specifically) may 

act directly on muscle fiber to depress about 22% of respiratory performance during 

inspiratory load 26. In the present study, the respiratory muscle endurance achieved 

by post-MI patients was 10 times lower than healthy subjects, which indicates an 

impairment greater than 22%. This lead to our conclusion that these results in post 

MI patients are beyond medication effects. 

It is estimated that the final increment step of the respiratory endurance test, 

evidenced by mobile telemetric cardiopulmonary monitoring, equates to an energy 

expenditure of 1.4 Metabolic Equivalents (METs) 5. Thus, considering the 

recommendations for oxygen costs during inpatient cardiac rehabilitation, the 

evaluation of PTHMAX and Tlim becomes viable in this period 27. No prediction values 
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were described in the literature regarding respiratory endurance variables. To our 

knowledge, this was the first study to perform such tests at the 3th and 4th days after 

MI, when including only patients with low cardiovascular risk to exercise compared to 

healthy controls matched for age and gender. Notably, we hypothesized that patients 

with major complications after MI, could have even greater deficits with a consequent 

functional impact.  

Pallen et al (2004) discussed the potential mechanisms which could explain 

the MIP impairment beyond inflammatory mechanisms, and these include 

mechanical causes, metabolism and oxidative stress25. Few studies report that 

diaphragm dysfunction is related to inflammation and the deleterious effects of the 

oxygen reactive species. Experimental models demonstrated that high levels of 

tumor necrosis factor alpha (a pro-inflammatory cytokine) depress the specific force 

of limb and respiratory muscles, with a worse response during prolonged exposure 

28. In the current study, when evaluated early after MI, inspiratory muscle strength 

and endurance were impaired in post MI patients, possibly due to the greater 

inflammatory response during the acute phase.  

Current evidence indicates that exercise training displays antioxidative 

effects, with an augmentation in activity of radical scavenger enzymes 29. Other 

beneficial effects on glucose metabolism, peripheral angiogenesis and cardiac 

remodeling have been described with aerobic training in this population 14, 30, 31. It is 

possible that improvements in peripheral muscle may have contributed to the 

improvement observed in our study. Moreover, respiratory muscle endurance was 

shown to be correlated with peak exercise capacity. Thus, an improvement in 

respiratory muscle endurance can occur when a submaximal functional capacity is 
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gained. These associations could explain our results in post MI patients participating 

in a walking protocol improved their inspiratory muscle strength and endurance. 

 Furthermore, in the present study, submaximal functional capacity was 

higher in the IG after 60 days of follow up. The difference achieved in 6MWT distance 

after protocol completion was 61 meters, reaching the minimum difference required 

to consider significant clinical improvement 32, similar to results attained in a previous 

study 18. The target population of this study consisted of low cardiovascular risk to 

exercise subjects, allowing the application of an unsupervised protocol. 

Alternative strategies have been used to increase adherence and contribute 

to improving the quality of life in several populations with cardiovascular disease, 

including after MI. Recently, a study demonstrated that an interval and resistive 

home-based cardiac rehabilitation program improved aerobic capacity and Quality of 

Life in patients with heart failure33. Similarly, the efficacy of unsupervised walking-

based home cardiac rehabilitation, monitoring by telephone calls, led to 

improvements in functional capacity and health related quality of life in post MI 

patients 18. Varnfield et al. (2014) used a smartphone-based home care model of 

cardiac rehabilitation in post MI patients and showed an improvement in 

psychological and physiological health outcomes 14.  In fact, our study corroborates 

these findings, demonstrating that a remote protocol monitored by phone calls was 

able to increase the level of physical activity (IPAQ score) compared to patients 

oriented only at hospital discharge. 

Based on our findings, the inpatient evaluation of respiratory endurance can 

contribute to a better treatment planning, potentially allowing the adoption of 

strategies that optimize recovery of exercise capacity in these patients. Regularity in 
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the practice of walking generated an improvement in functional outcomes, 

corroborating the literature in this area, showing improved functional capacity, quality 

of life and emotional status 13.  

Limitations of the study 

 The final number of patients in each group was small, because some 

patients left the exercise protocol or did not return for follow-up. Nevertheless, the 

follow-up losses in the IG were lower than the UCG, indicating a better adherence in 

the walking patients. The exercise protocol was based on an unsupervised model, 

limiting suitable monitoring of exercise volume. However, the IPAQ evaluation in 

METs per week identifies a higher level of activity in the IG.  

Conclusion 

Low cardiovascular risk patients in the first days post-acute MI demonstrate 

impaired inspiratory muscle strength and respiratory endurance compared to healthy 

subjects. A home-based walking protocol was effective in improving inspiratory 

strength and endurance, and also had a positive impact on submaximal functional 

capacity. 

References 

1. Feitosa-Filho GS, Baracioli LM, Barbosa CJ, et al. SBC guidelines on unstable 

angina and non-ST-elevation myocardial infarction: executive summary. Arq Bras 

Cardiol 2015;105:214-27. 

2. Hamilton AL, Killian KJ, Summers E, Jones NL. Muscle Strength, Symptom 

Intensity, and Exercise Capacity in Patients with Cardiorespiratory Disorders. Am J 

Respir Crit Care Med 1995;152:2021-31. 



Resultados | 40 

 

 
 

3. Mitu M, Mitu F. Chronic myocardial infarct with left ventricular dysfunction: the 

clinical aspects and exertion tolerance. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 1997;101:77-

82. 

4. Neves LMT, Karsten M, Neves VR, Beltrame T, Borghi-Silva A, Catai AM. 

Relationship between inspiratory muscle capacity and peak exercise tolerance in 

patients post-myocardial infarction. Heart Lung 2012;41:137-45.  

5. Neves LMT, Karsten M, Neves VR, Beltrame T, Borghi-Silva A, Catai AM. 

Respiratory muscle endurance is limited by lower ventilatory efficiency in post-

myocardial infarction patients. Braz J Phys Ther. 2014;18:1–8.  

6. Van der Vlugt MJ, Boersma H, Leenders CM, et al. Prospective study of early 

discharge after acute myocardial infarction (SHORT). Eur Heart J 2000;21:992-99. 

7. Griffo R, Ambrosetti M, Tramarin R, et al. Effective secondary prevention through 

cardiac rehabilitation after coronary revascularization and predictors of poor 

adherence to lifestyle modification and medication. Results of the ICAROS Survey. 

Int J Cardiol 2013;167:1390-5.  

8. Houle J, Valera B, Gaudet-Savard T, Auclair A, Poirier P. Daily steps threshold to 

improve cardiovascular disease risk factors during the year after an acute coronary 

syndrome. J Cardiopulm Rehabil Prev 2013;33(6):406-10.  

9. Houle J, Doyon O, Vadeboncoeur N, Turbide G, Diaz A, Poirier P. Effectiveness of 

a pedometer-based program using a socio-cognitive intervention on physical activity 

and quality of life in a setting of cardiac rehabilitation. Can J Cardiol 2012;28(1):27-

32. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=.+Respiratory+muscle+endurance+is+limited+by+lower+ventilatory+efficiency+in+post-myocardial+infarction+patients.


Resultados | 41 

 

 
 

10. Varnfield M, Karunanithi M, Lee CK, et al. Smartphone-based home care model 

improved use of cardiac rehabilitation in post myocardial infarction patients: results 

from a randomised controlled trial. Heart 2014;100:1770-9.  

11. Dalal HM, Zawada A, Jolly K, Moxham T, Taylor RS. Home based versus Center 

based cardiac rehabilitation: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ 

2010;19:b5631. 

12. Haykowsky M, Scott J, Esch B, et al. A meta-analysis of the effects of exercise 

training on left ventricular remodeling following myocardial infarction: start early and 

go longer for greatest exercise benefits on remodeling. Trials 2011;12:92.  

13. Cortopassi F, Castro AAM, Porto EF, et al. Comprehensive exercise training 

improves ventilatory muscle function and reduces dyspnea perception in patients 

with COPD. Monald Arch Chest Dis 2009;71:3,106-12.  

14. Piotrowicz R, Wolszakiewicz J. Cardiac rehabilitation following myocardial 

infarction. Cardiol J 2008;15:481-87. 

15. Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al. ACC/AHA guidelines for the 

management of patients with ST-elevation myocardial infarction: a report of the 

American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 

Guidelines (Committee to Revise the 1999 Guidelines for the Management of 

Patients with Acute Myocardial Infarction) [published corrections appear in 

Circulation. 2004;110:e82-292. Erratum in: Circulation 2007;115:e411. Circulation 

2005;111:2013-4.  Circulation 2010;121:e441. 

16. Borg, G. Psychological bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc 

1982;14:377-81. 



Resultados | 42 

 

 
 

17. Goble AJ, Worcester MUC. Best Practice Guidelines for Cardiac Rehabilitation 

and Secondary Prevention. Heart Research Centre. Melbourne, on behalf of 

Department of Human Services Victoria 1999. 

18. Peixoto TC, Begot I, Bolzan DW, et al. Early exercise-based rehabilitation 

improves health-related quality of life and functional capacity after acute myocardial 

infarction: a randomized controlled trial. Can J Cardiol  2015;31:308-13 

19. American Thoracic Society/European Respiratory Society. ATS/ERS Statement 

on Respiratory Muscle Testing. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:518–624.  

20. Neder JA, Andreoni S, Lerario MC, Nery LE. Reference values for lung function 

tests. II. Maximal respiratory pressures and voluntary ventilation. Braz J Med Biol 

Res 1999;32:719–27. 

21. Dal Lago P, Chiappa GRS, Guths H, Stein R, Ribeiro JP. Inspiratory Muscle 

Training in Patients with Heart Failure and Inspiratory Muscle Weakness: A 

Randomized Trial. J. Am Coll Cardiol 2006;47:757-63.  

22. American Thoracic Society. ATS Statement: Guidelines for the Six-Minute Walk 

Test. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:111-17. 

23. Soares MR, Pereira CA. Six-minute walk test: reference values for healthy adults 

in Brazil. J Bras Pneumol 2011;37:576-83. 

24. Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, et al. International physical activity 

questionnaire: 12-country reliability and validity. Med Sci Sports Exerc 2003;35:1381-

95. 

25. Van der Palen J, Rea TD, Manolio TA, et al. Respiratory muscle strength and the 

risk of incident cardiovascular events. Thorax 2004;59:1063-7.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Begot%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25633911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bolzan%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25633911
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25633911


Resultados | 43 

 

 
 

26. Mucciardi N, Muspratt J, Miller MJ. Propranolol and 

inspiratory muscle performance in normal subjects. J Clin Pharmacol 1988;28:625-

33. 

27. Macedo RM, Faria-Neto JR, Costantini CO, et al. Phase I of cardiac 

rehabilitation: A new challenge for evidence based physiotherapy. World J Cardiol 

2011;3(7):248-55.  

28. Mangner N, Linke A, Oberbach A, et al. Exercise Training Prevents TNF-α 

Induced Loss of Force in the Diaphragm of Mice. PLoS One  2013;8:e52274.  

29. Choi EY, Cho YO. The effects of physical training on antioxidative status under 

exercise-induced oxidative stress. Nutr Res Pract 2007;1:14-8. 

30. Tamburús NY, Kunz VC, Salviati MR, Castello Simões V, Catai AM, Da Silva E. 

Interval training based on ventilatory anaerobic threshold improves aerobic functional 

capacity and metabolic profile: a randomized controlled trial in coronary artery 

disease patients. Eur J Phys Rehabil Med 2016;52:1-11 

31. Haas TL, Lloyd PG, Yang HT, Terjung RL. Exercise training and peripheral 

arterial disease. Compr Physiol 2012;2:2933-3017.  

32. Bellet RN, Adams L, Morris NR. The 6-minute walk test in outpatient cardiac 

rehabilitation: validity, reliability and responsiveness--a systematic review. Phys Ther 

2012;98:277-86.  

33.Safiyari-Hafizi H, Taunton J, Ignaszewski A, Warburton DE.  

The Health Benefits of a 12-Week Home-Based Interval Training Cardiac 

Rehabilitation Program in Patients With Heart Failure. Can J Cardiol 2016;32(4):561-

7

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23300968


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Considerações finais | 45 

 

A redução na força e endurance muscular respiratórias estão presentes em 

pacientes que apresentaram infarto agudo do miocárdio desde seu diagnóstico. O 

protocolo de reabilitação cardíaca baseado em caminhadas progressiva realizado 

após a alta hospitalar no formato “home based” foi efetivo em melhorar a endurance 

muscular respiratória e a capacidade funcional desses pacientes.  
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Anexo 1. Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa  
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Anexo 2. Cartilha de orientações para realização de exercícios 

 

 

Anexo 3. Protocolo de caminhadas progressivas 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa com o seguinte tema: 

Impacto de um programa de reabilitação cardiovascular na função respiratória 

e capacidade funcional após infarto agudo do miocárdio: ensaio clínico 

controlado e randomizado. 

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos de um protocolo de caminhada 

progressiva na função respiratória e capacidade funcional, em pacientes após 60 

dias de infarto agudo do miocárdio.  

Durante o tempo em que o senhor(a) permanecer internado no hospital, a  

equipe de fisioterapia realizará exercícios simples para os braços, as pernas e 

caminhadas. No dia da sua alta hospitalar o senhor(a) será submetido a alguns 

testes, que serão explicados abaixo. 

A sua capacidade para respirar será avaliada por meio de um equipamento que 

mede volumes e capacidades pulmonares. Sua força para respirar e a resistência 

dos músculos da respiração serão avaliados na alta, 15 dias e 60 dias após a alta. 

Você deverá puxar o ar bem forte seguido de um sopro forçado e depois vai respirar 

com um equipamento que gera uma carga (peso/resistência) para você respirar.  O 

senhor(a) será submetido também a um teste de caminhada, onde terá que 

caminhar no corredor do hospital durante seis minutos. O teste de caminhada será 

realizado 2 vezes. Um no dia da alta hospitalar e o outro, após 60 dias. Para avaliar 

a força da sua perna, o senhor(a) fará um teste em que ficará sentando, com a 

perna presa na maca, e fará força contra um aparelho chamado “dinamômetro”. 

Para verificar como seu coração se comporta em diferentes posturas, iremos colocar 

uma faixa elástica no seu peito e um relógio, que captarão informações sobre seus 

batimentos cardíacos. Queremos também saber sobre sua qualidade de vida e o 

nível de exercícios físicos no dia a dia. Para isso você deverá responder 

questionários sobre sua qualidade de vida e sobre o que faz de exercícios diários. 

Todos os testes e avaliações serão realizados em espaço reservado na Unidade 

de Tratamentos Cardíacos, no 10º andar do Hospital São Paulo-UNIFESP, onde 

encontra-se uma equipe multidisciplinar, composta de médicos, enfermeiros, 

fisioterapeutas, entre outros profissionais, e equipamentos de segurança caso você 
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se sinta mal, como carrinho de emergência contendo desfibrilador, suporte de 

oxigênio entre outros materiais. 

Você será selecionado no dia da alta hospitalar para participar de um dos dois 

grupos deste trabalho. Este trabalho será constituído por dois grupos, um que 

receberá um folder com orientações gerais e um protocolo de caminhadas 

progressivas, além de receber ligações semanais para estimular a realização das 

caminhadas e o uso da medicação correta. O outro grupo receberá apenas o folder 

com orientações gerais, além de receber ligações semanais enfatizando a 

importância da atividade física e o uso da medicação correta. Após 15 e 60 dias da 

alta hospitalar, os pacientes de ambos os grupos retornarão ao hospital para uma 

reavaliação, quando serão os mesmos testes citados anteriormente. 

Eventualmente, o senhor (a) poderá apresentar algum desconforto durante 

esses testes ou durante a realização dos exercícios em casa. Sintomas como 

tontura, falta de ar, cansaço além do esperado, dor no peito, palpitação, ou qualquer 

outro que gere algum desconforto, são alertas para que se interrompa o exercício e 

caso não haja melhora do mal estar e sintomas, procure um serviço de saúde mais 

próximo.  

Não haverá despesas pessoais para o participante ou responsável em qualquer 

fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá nenhuma 

compensação financeira relacionada à sua participação. O senhor(a) terá acesso, 

em qualquer etapa do estudo, aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas.         

 A fisioterapeuta responsável pelo estudo é Bruna Caroline Matos Garcia, CPF 

384.223.638-79, CREFITO 187211-F, telefone (12) 981254979. Em caso de alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, 

FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br. 

 É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e 

poderá deixar de participar do estudo sem qualquer prejuízo para a continuidade do 

seu tratamento. Sua identidade será mantida em sigilo. Todos os dados coletados 

serão utilizados somente para fins científicos. Em caso de eventual dano pessoal, o 

participante terá direito a tratamento médico na instituição. 
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 O senhor (a) tem o direito de ser mantido (a) informado (a) sobre os resultados 

parciais da pesquisa, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores. 

Este documento tem duas vias e deve ser rubricado em todas as suas páginas e 

assinadas no final pelo participante da pesquisa ou pelo seu representante legal, a 

mesma coisa deve ser feita pelo pesquisador responsável por este estudo ou por 

uma pessoa indicada por ele 

  Eu -------------------------------------------------------------------------------------------, CPF 

------------------, RG ---------------; acredito ter sido suficientemente informado e não tenho 

dúvidas sobre as informações que recebi da pesquisa “Impacto de um programa de 

reabilitação cardiovascular na função sexual: ensaio clínico controlado e randomizado.” 

Discuti com o pesquisador sobre a minha decisão em participar neste estudo. Ficaram 

claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de seu caráter confidencial e 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas. Por isso concordo voluntariamente em participar deste estudo, estou ciente 

de que poderei interrompê-lo quando julgar necessário, antes ou durante o seu 

andamento, sem penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido no meu atendimento neste serviço. 

 

 

      _____________________________                                  ___/___/_____ 

Assinatura do paciente / representante legal 

     

 

      _____________________________                                ___/___/_____ 

      Assinatura da Testemunha 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

______________________________                             ___/___/_____ 

     Assinatura do responsável pelo estudo 

 


