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Resumo 

 

O estudo teve por objetivo analisar como a literatura científica tem se pronunciado sobre o 

treinamento resistido em pessoas submetidas ao transplante cardíaco.  A pesquisa foi realizada por 

meio de buscas nas bases de dados online MEDLINE (Medical Literature, Analysis and Retrieval 

System Online) e SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). Os termos utilizados na busca foram: 

heart transplantation AND resistance training; e seus equivalentes em português: transplante cardíaco 

AND treinamento resistido, encontrados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e 

Medical Subject Headings (MeSH). Conclui-se que, um programa de treinamento resistido realizado 

por dois meses após o transplante cardíaco demonstra ser seguro e eficaz, já que foi capaz de melhorar 

a densidade mineral óssea, força e a composição corporal dos indivíduos transplantados. 

Palavras Chaves: Transplante Cardíaco, Treinamento Resistido, Glicocorticoide. 
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Abstract 

The study aimed to analyze how the scientific literature has ruled on resistance training in people 

undergoing heart transplantation. The survey was conducted through searches of online MEDLINE 

databases (Medical Literature, Analysis and Retrieval System Online) and SCIELO (Scientific 

Electronic Library Online). The terms used in the search were: heart transplantation AND resistance 

training; and their equivalents in Portuguese: transplante cardíaco AND treinamento resistido, found 

from the Descriptors in Health Sciences (DeCS) and Medical Subject Headings (MeSH). We 

conclude that a resistance training program carried out for two months after heart transplantation 

proves to be safe and effective, as it was able to improve bone mineral density, strength and body 

composition of transplanted individuals. 

Key words: Heart Transplantation, Resistance Training, Glucocorticoid.  



7 

 

 

Sumário 

1 - INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................ 8 

2 – OBJETIVO ................................................................................................................................................... 11 

3 – HIPÓTESE ................................................................................................................................................... 12 

4 – MÉTODO DE PESQUISA .............................................................................................................................. 13 

4.1 – Tipo de pesquisa ................................................................................................................................. 13 

4.2 – Aspectos éticos ................................................................................................................................... 13 

4.3 – Amostra .............................................................................................................................................. 13 

4.4 – Critérios de inclusão ........................................................................................................................... 13 

4.5 – Critérios de exclusão ........................................................................................................................... 13 

4.6 – Análise de dados ................................................................................................................................. 13 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO........................................................................................................................ 15 

6 – CONCLUSÃO ............................................................................................................................................... 24 

7 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................................. 25 

8 – ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP ............................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes no mundo, 

sendo responsável por 17,3 milhões de mortes por ano (MOZAFFARIAN et al., 2015). Segundo a 

World Health Organization (WHO, 2015), desse total de mortes por ano, 7,4 milhões estão 

relacionadas a doenças cardíacas coronarianas e 6,7 milhões a acidentes vasculares cerebrais. A 

perspectiva é que este número cresça para 23,6 milhões em 2030 (MOZAFFARIAN et al., 2015). 

No Brasil, a mortalidade por doenças cardiovasculares ainda prevalece alta entre homens 

e mulheres (CESSE et al., 2009). De acordo com Mansur e Favarato (2012) a quantidade de 

indivíduos mortos acima de 30 anos por doenças cardiovasculares em 2009 foi de 962.931 e dentre 

todas as doenças cardiovasculares, a responsável pelo maior número de mortes foi a doença isquêmica 

do coração, e em seguida, a doença cérebro vascular. 

Dentre as doenças cardiovasculares, a insuficiência cardíaca é uma das várias patologias 

que podem levar a altos níveis de mortalidade e morbidade (PONS et al., 2010). Nos Estados Unidos 

da América, a insuficiência cardíaca atinge a média de 500 mil casos por ano, e desse total, espera-se 

300 mil mortes (FIORELLI et al., 2008). Já no Brasil, a insuficiência cardíaca é a primeira e principal 

causa de internações em pessoas acima dos 60 anos de idade e a sexta em indivíduos entre 15 e 59 

anos (FIORELLI et al., 2008). 

Em meio a estes pacientes, existem casos de insuficiência cardíaca terminal, ou seja, uma 

patologia sem cura, limitando assim a sobrevida em até 6 meses, como resultado de sintomas 

progressivos que afetam a capacidade funcional e o estado emocional do doente (LEIRO e MARTÍN, 

2004). Em virtude da falta de respostas ao tratamento, a única esperança destes pacientes é o 

transplante cardíaco (LEIRO e MARTÍN, 2004). Com um diagnóstico preciso da compatibilidade 

entre o doador e o receptor, as chances de sobrevida aumentam significativamente (BACAL et al., 

2009). De fato, o transplante cardíaco é uma estratégia altamente difundida e utilizada em casos de 

insuficiência cardíaca terminal, sendo considerado o padrão ouro no tratamento da patologia (DENG, 

2002; SADOWSKY, 1996). 

Segundo Lund et al. (2015) entre 1982 e junho de 2013, 112.521 pacientes no mundo 

(pediátricos e adultos) foram submetidos ao transplante cardíaco. Oitenta e dois por cento desses 

pacientes sobreviveram dentro de 1 ano, e após 5 anos, 69% dos pacientes permaneceram vivos. A 

sobrevida média foi de 11 anos para todos os pacientes e 13 anos para os que sobreviveram desde o 

primeiro ano. 

As complicações pós-transplante estão diretamente relacionadas a sobrevida dos 

pacientes; são elas: rejeição, infecção, doença vascular do enxerto cardíaco e doença renal crônica 
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(SADOWSKY, 1996). Além destas, as drogas imunossupressoras produzem também efeitos adversos 

que podem trazer sérios danos, como osteoporose, toxicidade renal crônica, hipertensão, 

hiperlipidemia, diabetes, entre outras (ALRAIES e ECKMAN, 2014). Além disso, devido ao período 

de inatividade física após o transplante cardíaco, ocorre uma diminuição do condicionamento físico 

dos indivíduos, além das diversas alterações sabidamente causadas pela inatividade física 

(GUIMARÃES et al., 2004). 

Em relação ao treinamento físico nos pós-transplantados os resultados dos estudos são 

relevantes. Indivíduos que passaram por transplante cardíaco apresentaram melhorias em sua 

qualidade de vida após programas de exercícios físicos, seja na fase primária ou na fase secundária 

do tratamento (GUIMARÃES et al., 2004). Os principais benefícios alcançados com o treinamento 

físico foram melhoras na disfunção endotelial, melhora no metabolismo muscular, maior ativação 

neural, aumento de força muscular e melhora da capacidade aeróbia (GUIMARÃES et al., 2004). 

Todos esses fatores contribuem para a melhora do condicionamento físico e, por conseguinte, 

diminuem as chances de morbidades, oriundas do transplante cardíaco (GUIMARÃES et al., 2004). 

Logo, recomenda-se que o treinamento físico seja iniciado o mais rápido possível, visto que todos 

estes benefícios permitirão aos indivíduos executar de maneira eficiente tanto as atividades do dia a 

dia quanto as atividades recreativas. Dessa forma, estratégias que minimizam as alterações 

ocasionadas pelo período de inatividade e pelo transplante cardíaco podem e devem ser utilizadas no 

pós-transplante.  

Em indivíduos com doenças cardiovasculares (GONÇALVES et al., 2012), o treinamento 

resistido modalidade a qual os participantes opõem-se a uma resistência externa de forma 

sistematizada (AABERG, 2002), tem mostrado segurança e eficácia, mostrando assim sua devida 

importância (GONÇALVES et al., 2012). Sua contribuição para o aumento da força muscular em 

membros inferiores e superiores é muito notória, visto que contribui para a melhora da capacidade 

funcional e da qualidade de vida desses indivíduos (GONÇALVES et al., 2012). 

De fato, o treinamento resistido pode gerar impactos significativos na qualidade de vida 

e na capacidade funcional dos indivíduos de todas as idades (HURLEY e ROTH, 2000). Quando bem 

elaborado, o treinamento resistido pode interferir de maneira positiva em parâmetros fisiológicos, 

seja reduzindo a gordura corporal, diminuindo a pressão arterial, melhorando o perfil lipídico 

sanguíneo, melhorando a tolerância a glicose e a sensibilidade à insulina, além de também atenuar a 

sarcopenia muscular e reduzir os riscos de osteoporose (KRAEMER, RATAMESS e FRENCH, 

2002). 

No entanto, os estudos que envolvem o treinamento resistido em pessoas submetidas ao 

transplante cardíaco podem e devem ser corroborados, para que seja possível uma afirmação quanto 

aos resultados mais frequentes nessa população. 
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Frente ao exposto, a problemática deste trabalho consiste em verificar: como a literatura 

científica tem se pronunciado sobre o treinamento resistido em pessoas submetidas ao transplante 

cardíaco? 

Durante a graduação tive contato com os módulos treinamento resistido e doenças 

crônicas II, matérias as quais tive grande identificação. Essa aproximação despertou-me o interesse 

de relacioná-las em um único trabalho.  

No momento atual, os estudos na área de treinamento resistido e transplante cardíaco 

precisam ser solidificados. Desse modo, existe a necessidade de um estudo que correlacione os 

resultados encontrados até o momento. Este estudo trará maior concreticidade aos resultados já 

evidenciados, permitindo assim que a academia desfrute de conhecimentos mais palpáveis. 

Este trabalho possivelmente contribuirá para que profissionais da educação física e 

pesquisadores, tenham um melhor entendimento sobre essa abordagem terapêutica. Além disso, o 

principal intuito é despertar o interesse de pesquisadores para realização de novas pesquisas na área 

em questão, para que possam evidenciar melhor os reais efeitos do treinamento resistido sobre os 

transplantados cardíacos.  

Partindo do pressuposto de que as evidências existentes na literatura demonstrem os 

efeitos benéficos do exercício resistido para os indivíduos submetidos ao transplante cardíaco, os 

profissionais que trabalham com essa população poderão indicar esse tipo de intervenção como mais 

uma opção para o tratamento. Dessa forma, a sociedade se beneficiará de novas estratégias de 

tratamento, pós-transplante cardíaco. 
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2 – OBJETIVO 

 

Analisar como a literatura científica tem se pronunciado sobre o treinamento resistido em 

pessoas submetidas ao transplante cardíaco. 
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3 – HIPÓTESE 

Acredita-se, que o treinamento resistido seja capaz de aumentar os níveis de força, 

aumentar os níveis de massa magra e aumentar a densidade mineral óssea, minimizando riscos 

relacionados a osteoporose, além de, diminuir os níveis de gordura corporal dos indivíduos 

submetidos ao transplante cardíaco. (KRAEMER, RATAMESS e FRENCH, 2002; WESTCOTT, 

2012; ANDRADE e FILHO, 2015). 
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4 – MÉTODO DE PESQUISA 

4.1 – Tipo de pesquisa  

O presente trabalho teve caráter qualitativo e foi realizado a partir de uma revisão 

sistemática de artigos científicos que investigaram os efeitos do treinamento resistido em pessoas 

submetidas ao transplante cardíaco (GALVÃO, PANSANI e HARRAD, 2015). 

4.2 – Aspectos éticos  

 O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo sob n. 0653/2016 (Anexo A). 

4.3 – Amostra 

A pesquisa foi realizada de maio até junho de 2016, por meio de buscas nas bases de 

dados online MEDLINE (Medical Literature, Analysis and Retrieval System Online) e SCIELO 

(Scientific Eletronic Library Online). Os termos utilizados na busca foram: heart transplantation AND 

resistance training; e seus equivalentes em português: transplante cardíaco AND treinamento 

resistido, encontrados a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject 

Headings (MeSH). Após a identificação dos estudos, foram analisadas todas as referências dos 

artigos, a fim de identificar outros possíveis estudos elegíveis (Figura 1). 

 

4.4 – Critérios de inclusão 

Os artigos que preencheram os seguintes critérios foram incluídos: (1) artigos em 

português e inglês; (2) estudos com espécie humana; (3) apenas ensaios clínicos; (4) treinamento 

resistido em pessoas submetidas ao transplante cardíaco como principal intervenção. 

 

4.5 – Critérios de exclusão 

Os artigos foram excluídos se: (1) o treinamento resistido estivesse combinado ou 

concorrendo com qualquer outro tipo de treinamento físico; (2) as referências estivessem duplicadas; 

(3) fossem revisões de literatura. 

 

4.6 – Análise de dados 

Foi feita a leitura completa de todos os estudos, mas apenas seus resultados quanto aos 

efeitos do treinamento resistido nos indivíduos submetidos ao transplante cardíaco foram analisados. 

Depois de analisados, todos os efeitos do treinamento resistido em pessoas submetidas ao transplante 

cardíaco foram resumidos e comparados. 
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  Figura 1.  Fluxograma da seleção dos estudos pelo modelo PRISMA. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na presente revisão sistemática foram analisados cinco artigos (BRAITH et al., 1996, 

1998, 2003, 2005, 2006).  Desses cinco artigos, três tratavam sobre: transplante cardíaco, osteoporose 

e treinamento resistido e o restante, sobre: transplante cardíaco, miopatia e treinamento resistido. 

Todos os artigos atenderam os critérios de inclusão previamente estabelecidos no estudo. A seguir, 

será apresentada uma visão geral dos artigos analisados e seus resultados (Tabela 1). 

Tabela 1. Artigos inclusos após critérios de elegibilidade. 

 

H = Homens, M= Mulheres; TR= Treinamento Resistido; TR + ALEN= Treinamento resistido + Alendronato; TR + 

CALC= Treinamento resistido + Calcitonina; RM= Repetição máxima; DEXA= Densitometria por dupla emissão de 

raios- x;     FORÇA= Aumento da força;    MG= Diminuição da massa gorda;    MGL= Aumento da massa livre de 

gordura;   CS= Aumento da atividade da enzima citrato sintase; = HACoA= Atividade da enzima 3-hidroxiacil-CoA 

desidrogenase permaneceu a mesma;   LDH= Aumento da atividade da enzima lactato desidrogenase;   MCP I = 

Aumento da quantidade de miosina de cadeia pesada tipo I;    MCP IIX= Diminuição da quantidade de miosina de cadeia 

pesada do tipo IIX. 
 

Nota-se que a maior parte dos artigos que compõem a amostra do presente estudo 

evidenciam os efeitos do treinamento resistido na densidade mineral óssea (DMO). Isso porque, 

durante e após o transplante cardíaco, faz-se necessário o uso de imunossupressores, no caso, os 

glicocorticoides, os quais são fortes indutores da osteoporose (BORBA; CASTRO, 1999). Essas 
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drogas são capazes de diminuir a absorção gastrointestinal de cálcio, elevam a excreção de cálcio pela 

urina e aumentam a reabsorção óssea após a sua exposição (LANE; LUKERT, 1998). Portanto, 

estudar estratégias que visem a diminuição desses efeitos é de suma importância. 

De fato, o treinamento resistido parece ser essencial para a prevenção da osteoporose, já 

que foi observado nos estudos que o treinamento resistido ou sua associação com drogas que regulam 

o metabolismo ósseo, foram capazes de interromper o desenvolvimento da mesma (BRAITH et al., 

1996, 2003, 2006). Para evidenciar tais efeitos, todos os trabalhos utilizaram o método de 

densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA), antes do transplante, pós-transplante e após o 

período de intervenções. As pesquisas observaram que antes do transplante cardíaco a DMO total 

estava próxima a valores considerados normais se comparados com indivíduos saudáveis do mesmo 

sexo e idade (BRAITH et al., 1996, 2003, 2006). Dois meses após o transplante e o uso continuo de 

imunossupressores (glicocorticoides), a DMO total diminui de forma significativa, entre 2,56% e 

3,33% abaixo da linha base (pré-transplante), indicando assim que os glicocorticoides podem ser os 

principais indutores da osteoporose (BRAITH et al., 1996, 2003). Em contrapartida, o trabalho de 

Braith et al. (2006), utilizou intervenções fisioterápicas (exercício resistido leve + caminhada leve) 

no período pré-transplante e suplementação com vitamina D, cálcio + calcitonina spray 48 horas após 

o transplante, ambos os grupos, ou seja: grupo calcitonina e grupo calcitonina + treinamento resistido, 

fizeram o uso destas substancias até o final da intervenção. De forma interessante, a DMO total não 

apresentou diminuição significativa em relação ao período pré-transplante, no entanto, após oito 

meses de intervenção, verificou-se uma pequena, mas significativa perda na DMO total, indicando 

que ambas as intervenções não foram capazes de minimizar as perdas relacionadas a DMO total. O 

mesmo trabalho ainda mostrou que valores relacionados ao colo do fêmur e vértebras lombares no 

grupo que apenas fez uso das substancias citadas (grupo calcitonina), apresentaram um declínio 

significativo na DMO ao longo de todo o estudo, se comparado ao período pré transplante. Em 

contrapartida, o grupo calcitonina + treinamento resistido foi capaz de remodelar a DMO do colo do 

fêmur para valores pré transplante, e de reverter a perda da DMO a valores muito próximos ao pré 

transplante nas vértebras lombares. Nos demais estudos de Braith et al. (1996, 2003), fica claro um 

decréscimo significativo na DMO total e na DMO do colo do fêmur e das vértebras lombares dois 

meses após o transplante cardíaco. Os grupos controles, ou seja, aqueles que não sofreram nenhum 

tipo de intervenção continuam a perder a DMO. Porém, quando utilizadas intervenções, sejam elas, 

o próprio treinamento resistido ou o treinamento resistido + substâncias que inibem a reabsorção 

óssea, observa-se que ambas as intervenções são capazes de interromper a queda da DMO durante 

todo o período do estudo. Entretanto, importante destacar que a maioria das intervenções não foram 

capazes de restaurar a DMO para valores pré-transplante. 
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A osteoporose induzida por glicocorticoides normalmente é mais acentuada no osso 

trabecular do que no osso cortical (GREGÓRIO et al., 2006). Na presente revisão foi possível 

observar isto, visto que, perdas relacionadas a DMO foram maiores nas vértebras lombares L2-L3 

(ossos trabeculares), se comparado ao colo do fêmur (osso cortical) (BRAITH et al., 1996, 2003, 

2006). Confirmando os achados do estudo de Hahn, Boisseau e Avioli (1974), o qual mostra que o 

uso crônico de glicocorticoides é capaz de aumentar de forma desproporcional a perda de massa óssea 

na área trabecular da ulna (metáfise), se comparado com a área cortical da mesma (diáfise). 

Com a intenção de amenizar os efeitos dos glicocorticoides os pesquisadores utilizaram 

substâncias que inibiam a reabsorção óssea, no caso o alendronato e a calcitonina (BRAITH et al., 

2003, 2006). A administração de 10 mg/dia de alendronato (BRAITH et al., 2003), um bifosfonato 

com capacidade de inibir a atividade dos osteoclastos (SOUZA, 2010), pareceu ser efetiva no período 

pós transplante, pois foi capaz de interromper a perda da DMO. Porém, essa intervenção não 

promoveu aumento, apenas atenuou a perda da DMO (BRAITH et al., 2003). Da mesma forma, 

Cordeiro et al. (2009) mostraram em sua revisão que o uso isolado de alendronato é capaz de diminuir 

a sintomatologia da osteoporose. Portanto, nota-se que, ambos os estudos evidenciam sua capacidade 

terapêutica, no entanto, o alendronato parece não ser capaz de interromper o quadro de osteoporose. 

Já a administração de calcitonina 48 horas após o transplante pareceu ser eficaz nos 

primeiros dois meses, apenas na DMO total e no colo do fêmur, diferente das vértebras lombares (L2-

L3) que mantiveram queda continua a partir do período pós transplante (BRAITH et al., 2006). No 

entanto, após os dois primeiros meses pós transplante, o declínio na DMO de todos os ossos ocorreu, 

demonstrando que a calcitonina parece ser efetiva apenas no início do tratamento (BRAITH et al., 

2006). 

Em relação ao treinamento resistido, já era esperado que o mesmo melhorasse a DMO 

dos indivíduos que fizeram o transplante cardíaco, haja visto, seus efeitos mecânicos e bioquímicos 

capazes de gerarem estímulos osteogênicos que regulam a remodelação da massa óssea (GUSMÃO 

e BELANGERO, 2009). A revisão sistemática feita por Andrade e Filho (2015), verificou os efeitos 

do treinamento resistido em indivíduos osteoporóticos com idades entre 49 e 68 anos. Esta revisão 

demonstrou que o treinamento resistido é eficaz na melhora da DMO, não sendo diferente dos 

resultados encontrados na presente pesquisa. Desse modo, nota-se a eficácia do treinamento resistido 

no aumento da DMO de ambos os públicos, sejam eles indivíduos osteoporóticos ou transplantados 

cardíacos que fizeram uso de glicocorticoides e desenvolveram osteoporose. 

Conforme citado anteriormente os trabalhos utilizaram o treinamento resistido e/ou 

treinamento resistido associado à substancias. O método chama a atenção, pois, será que o 

treinamento resistido associado à substancias potencializa os efeitos no ganho de massa óssea? Pelos 

resultados encontrados até o momento, percebe-se que a associação do treinamento resistido com 
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substâncias parece não causar efeitos adicionais no ganho de massa óssea. Isso porque, ambas as 

intervenções foram comparadas (Tabela 2 e 3), denotando diferenças irrisórias. No entanto, o 

treinamento resistido pareceu ser mais eficaz. 

 

Tabela 2. Valores referentes a densidade mineral óssea em gramas por centímetro quadrado (g/cm²) 

analisados em cada um dos artigos. 

 
Pré- Tc, pré transplante cardíaco; Pós-Tc, pós transplante cardíaco; 6 pós- Int, seis meses após a intervenção. 
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Tabela 3. Valores referentes a densidade mineral óssea em porcentagem (%) analisados em cada um 

dos artigos. 

 
Pré- Tc, pré transplante cardíaco; Pós-Tc, pós transplante cardíaco; 6 pós- Int, seis meses após a intervenção. 

 

 

No trabalho de Braith et al. (2006), fica claro que a calcitonina não foi capaz de atenuar 

os efeitos dos glicocorticoides na DMO, demonstrando assim que a mesma não foi capaz de contribuir 

com o treinamento resistido para o aumento da DMO. No entanto, no trabalho de Braith et al. (2003), 

foi possível visualizar a contribuição do alendronato para o ganho de massa óssea. Desse modo, é 

provável que o alendronato tenha contribuído com o treinamento resistido para este aumento. O 

curioso, é que a associação do treinamento resistido + alendronato (BRAITH et al., 2003) não foi 

mais eficaz que o treinamento resistido realizado de forma isolada no ganho de massa óssea (BRAITH 

et al., 1996). Não sabemos se o tempo de intervenção foi suficiente para que a associação da 

substância com o treinamento resistido trouxesse resultados mais expressivos, em relação ao 

treinamento resistido realizado de forma isolada. Pols et al. (1999), mostraram que a administração 

de 10 mg/dia de alendronato no período de um ano em mulheres na pós-menopausa, foi capaz de 

aumentar em 5% a massa óssea das vértebras lombares. Já a administração da mesma dose de 

alendronato (10 mg/dia) em um período de seis meses foi capaz de aumentar em 1,66% a DMO das 

vértebras lombares dos pós-transplantados, aumento esse menor do que os valores alcançados em um 

ano (BRAITH et al., 2003). No colo do fêmur não foi diferente, as mulheres na pós-menopausa 
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tiveram um ganho na massa óssea de 2,4% (POLS et al., 1999), enquanto nos pós-transplantados o 

ganho foi de 0,63% em seis meses (BRAITH et al., 2003). Portanto, o tempo de intervenção parece 

ser determinante para ganhos na DMO. Porém, ainda não é possível afirmar que o tempo maior de 

intervenção (treinamento resistido + substancia) traria ganhos maiores que o treinamento resistido 

por si só. Para isso serão necessários estudos que comparem o treinamento resistido e o treinamento 

resistido + substancia. Além disso, devemos considerar os efeitos do uso contínuo dos 

glicocorticoides que se opõem aos efeitos dos antirreabsortivos, o que parece dificultar ainda mais 

este controle.  

Vale ressaltar, que os protocolos foram parecidos (BRAITH et al., 1996, 2003, 2006). No 

trabalho de Braith et al. (1996), apenas alguns exercícios foram diferentes dos outros trabalhos, mas 

o restante dos métodos foram idênticos. No entanto, não acreditamos que isso tenha sido determinante 

para os ganhos de massa óssea, dado que, ambos os trabalhos priorizaram membros superiores e 

inferiores. 

Confrontando os resultados das pesquisas de Braith et al. (1996, 2003, 2006), até o 

presente momento é possível afirmar que o treinamento resistido parece ser mais eficaz do que a sua 

associação com substancias, visto seus ganhos mais expressivos nos pacientes pós-transplantados.  

Os glicocorticoides e seus efeitos são se limitam a DMO dos transplantados cardíacos. 

Seu uso continuo também é capaz de induzir a miopatia que tem como característica à atrofia das 

fibras musculares, diminuição da área de secção transversa das fibras, diminuição de fibras do tipo 

II, redução de proteínas miofibrilares (SCHAKMAN, GILSON e THISSEN, 2008) e mudança nos 

níveis de enzimas musculares (PEREIRA; CARVALHO, 2011). Nos transplantados cardíacos os 

glicocorticoides foram capazes de modificar a composição corporal, em contrapartida, não podemos 

afirmar que ocorreram mudanças nos tipos de fibras musculares, na atividade enzimática e nos níveis 

de força, pois não foram feitas avaliações desses dados no período pré-transplante (BRAITH et al., 

1998, 2005) 

Para evidenciar os efeitos dos glicocorticoides na composição corporal, Braith et al. 

(1998) utilizaram o método DEXA, antes do transplante, pós-transplante e após o período de 

intervenções. Foi possível observar que no período pré-transplante os valores relacionados a 

composição corporal não diferiram entre os grupos (controle e treinamento resistido). Dois meses 

após o transplante e uso continuo de imunossupressores (glicocorticoides), a massa livre de gordura 

diminuiu de forma significativa, abaixo da linha base (pré-transplante), enquanto a massa gorda 

aumentou de forma significativa, acima da linha base (pré-transplante) em ambos os grupos, 

indicando assim que, os glicocorticoides podem ter fortes relações com mudanças na composição 

corporal (BRAITH et al., 1998). Ao final da intervenção com o treinamento resistido, os níveis de 

massa livre de gordura aumentaram de forma significativa, acima da linha pré-transplante, e a massa 
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gorda diminuiu de forma significativa, abaixo da linha pré transplante (BRAITH et al., 1998). Em 

contrapartida, o grupo controle continuou a perder massa livre de gordura e a ganhar massa gorda 

dentro do mesmo período (BRAITH et al., 1998). No entanto, tendo em vista a revisão de Guttierres 

e Marins (2008), já era esperado que o treinamento resistido fosse agir na diminuição do peso 

corporal, muito por conta do aumento do gasto energético total e do consumo de oxigênio pós-

exercício (EPOC), fatores esses determinantes para a perda de peso. A revisão também aponta que o 

treinamento resistido é fundamental para o ganho de massa livre de gordura e diminuição do tecido 

adiposo visceral, tecido este determinante para a síndrome metabólica. Logo, é possível perceber que 

os glicocorticoides podem induzir um quadro de síndrome metabólica nos transplantados cardíacos. 

Portanto, o programa de treinamento resistido deve ser introduzido o mais cedo possível, afim de, 

retardar possíveis riscos ocasionados pelo uso continuo dessas drogas. 

Quanto a atividade enzimática e os tipos de fibras musculares dos transplantados 

cardíacos são observadas mudanças notórias. No período pós transplante a atividade enzimática e as 

isoformas de miosina de cadeia pesada (MCP), não diferiram entre os grupos (controle e treinamento 

resistido) (BRAITH et al., 1998, 2005). No entanto, após seis meses de intervenção (treinamento 

resistido), a enzima lactato desidrogenase (LDH) aumentou em ambos os grupos, porém, o aumento 

da atividade desta enzima, foi duas vezes maior no grupo treinado. A atividade da enzima citrato 

sintase não se alterou no grupo controle, já no grupo treinado ocorreu um aumento significativo 

(BRAITH et al., 2005).  Em relação a enzima 3-hidroxiacil-CoA desidrogenase (HACoA), não ouve 

mudanças em ambos os grupos (BRAITH et al., 2005). A pesquisa de Tang, Hartman e Phillips 

(2006) verificou os efeitos do treinamento resistido sobre a atividade de enzimas mitocondriais da 

musculatura esquelética de jovens destreinados. Após doze semanas de treinamento foi possível 

verificar um aumento significativo das enzimas citrato sintase e HACoA, tornando evidente o 

potencial oxidativo do treinamento. Por outro lado, o trabalho de Tesch, Komi e Häkkinen (1987) 

verificou o efeito de seis meses de treinamento de força explosiva e de treinamento de força com 

cargas elevadas, seguido por um período de três meses de destreinamento em homens fisicamente 

ativos. Após o período de treinamento foi possível perceber uma diminuição na atividade da enzima 

citrato sintase, porém, não houve diferença significativa entre os grupos. Outra informação relevante 

deste trabalho, é que ambos os tipos de treinamento não foram capazes de modificar a atividade da 

enzima LDH nos indivíduos fisicamente ativos, confirmando os achados de outros trabalhos que 

fizeram uso do treinamento resistido (COSTILL et al., 1979; HOUSTON et al., 1983). É nítido o 

quão conflitante são os resultados encontrados na literatura, porém, deve-se considerar que nenhum 

dos trabalhos citados fizeram uso dos glicocorticoides. Logo, não é possível afirmar que essas drogas 

tenham produzido qualquer efeito sobre a atividade das enzimas metabólicas dos transplantados 

cardíacos. Em contrapartida, no presente momento, acredita-se que variações na atividade das 
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enzimas metabólicas estejam relacionadas a frequência, duração e a especificidade da musculatura 

treinada (TANG, HARTMAN E PHILLIPS, 2006). 

Com relação ao treinamento resistido e os tipos de fibras musculares dos transplantados 

cardíacos, foi possível notar predominância de algumas isoformas da MCP. Após seis meses de 

treinamento resistido, o grupo treinado apresentou aumento significativo nas isoformas do tipo I 

(73%) e diminuição significativa nas isoformas formas do tipo IIx (33%). Já o grupo controle teve 

uma diminuição significativa nas isoformas do tipo I (29%) e aumento significativo nas isoformas 

IIx (17%) (BRAITH et al., 2005). Um estudo com homens sedentários saudáveis que realizaram três 

meses de treinamento resistido com cargas elevadas, seguido de três meses de destreinamento, 

evidenciou que após três meses de treinamento as isoformas do tipo IIa aumentaram de forma 

significativa e as do tipo IIx diminuíram significativamente. Após três meses de destreinamento a 

isoforma do tipo IIx aumentou de forma significativa, já as isoformas do tipo I não se alteraram ao 

longo do estudo (ANDERSEN e AAGAARD, 2000). Outros estudos que também fizeram uso do 

treinamento resistido, mostram que após o período de intervenção, é evidenciada uma maior 

proporção de fibras do tipo IIa e uma menor proporção de fibras do tipo IIx (KLITGAARD et al. 

1990; JÜRIMÄE et al. 1996; FRY et al. 2003A; et al. 2003B; SHOEPE et al. 2003; KESIDIS et al. 

2008), corroborando em partes com os achados nos transplantados, já que não foi evidenciada 

nenhuma mudança nas fibras do tipo IIa (BRAITH et al., 2005). Logo, não é possível afirmar que os 

glicocorticoides, tenham atuado nas fibras do tipo IIa, pois não houve mudanças em sua atividade no 

grupo controle e treinado. Apesar dos trabalhos ressaltarem a diminuição das fibras do tipo IIx, não 

foi observada diminuição dessas fibras no grupo controle, pelo contrário, houve aumento das mesmas. 

Portanto, parece que as doses de glicocorticoides administradas nos transplantados não foram capazes 

de provocar qualquer tipo de alteração nas fibras do tipo IIx.  

Tendo em vista, os efeitos dos glicocorticoides no conteúdo das fibras tipo IIx (SEENE e 

KAASIK, 2016) é possível acreditar que altas doses de glicocorticoides, junto ao treinamento 

resistido contribuam ainda mais para a diminuição das mesmas, pois acredita-se que a tração 

mecânica tenha a capacidade de desligar ou regular negativamente genes responsáveis pela síntese 

dessas isoformas (ANDERSEN e AAGAARD, 2000), seja em indivíduos sedentários, fisicamente 

ativos ou transplantados cardíacos. A princípio, pode-se concluir que o treinamento resistido foi capaz 

de aumentar o conteúdo de fibras do tipo I nos transplantados cardíacos, fibras estas com maior 

potencial oxidativo e mais resistentes a fadiga (BRAITH et al., 2005). 

Sobre os níveis de força, já era esperado o aumento da mesma após o treinamento resistido 

nos transplantados cardíacos. Braith et al. (1998,2005) evidenciaram que após o período de 

intervenção, os grupos treinados tiveram ganhos de força nos membros superiores e inferiores quatro 

vezes maiores que o grupo controle. Com relação aos níveis de força lombar os dados não foram 
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diferentes já que os grupos treinados tiveram ganhos de quatro a seis vezes maiores que o grupo 

controle. Isso pode ser explicado pelas adaptações musculares geradas pelo treinamento resistido, que 

estão relacionadas à melhora na ativação neural e ao aumento das áreas de secção transversas das 

fibras musculares (KRAEMER, RATAMESS E FRENCH, 2002).  

Enfim, muitos são os efeitos dos glicocorticóides nos transplantados cardíacos e já 

existem alguns indícios na literatura de que o treinamento resistido possa ser uma ferramenta benéfica 

para este público. No entanto, mais pesquisas serão necessárias para o esclarecimento do presente 

tema. 
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6 – CONCLUSÃO 

Frente ao exposto nesta revisão, concluímos que um programa de treinamento resistido 

realizado por dois meses após o transplante cardíaco demonstrou ser seguro e eficaz, já que foi capaz 

de melhorar a densidade mineral óssea, força e a composição corporal dos indivíduos transplantados, 

sem apresentar nenhum tipo de complicação decorrente ao treinamento. No entanto, ainda são poucos 

os estudos disponíveis na literatura, desse modo, há a necessidade da realização de novos ensaios 

clínicos, pois muitas são as dúvidas que circundam o presente tema. 
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Título da Pesquisa: POSSÍVEIS EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO EM 

TRANSPLANTADOS CARDIACOS 

Pesquisador: Alessandra Medeiros 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 56247116.0.0000.5505 

Instituição Proponente: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP/EPM 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER  

Número do Parecer: 1.571.901 

Apresentação do Projeto: 

Nº CEP: 0653/2016 

O treinamento resistido é conhecido por promover vários benefícios, seja reduzindo a gordura 

corporal, diminuindo a pressão arterial, melhorando o perfil lipídico sanguíneo, melhorando a 

tolerância a glicose e a sensibilidade à insulina, além de também atenuar a sarcopenia muscular e 

reduzir os riscos de osteoporose; contudo, os benefícios do exercício físico resistido para o paciente 

pós-transplante ainda não estão totalmente claros na literatura. Este trabalho irá possibilitar que 

profissionais da educação física e pesquisadores, tenham um melhor entendimento sobre essa 

abordagem terapêutica. Além disso, o principal intuito é despertar o interesse de pesquisadores para 

realização de novas pesquisas, que possam evidenciar melhor os reais efeitos do treinamento 

resistido sobre os transplantados cardíacos. Partindo do pressuposto de que o exercício resistido 

traga efeitos benéficos para o público em questão, indivíduos que passarem por esse tipo de 

procedimento terão a oportunidade de usufruir de mais uma opção para o tratamento, além daquelas 

já existentes. Dessa forma, a sociedade se beneficiará de novas estratégias de tratamento, pós-

transplante cardíaco. 

Objetivo da Pesquisa: 

Analisar na literatura científica os efeitos do treinamento resistido em transplantados cardíacos. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Segundo o pesquisador: Riscos: 

Não há riscos pois trata-se de uma revisão de literatura. 

Benefícios: Este trabalho irá possibilitar que profissionais da educação física e 

pesquisadores, tenham um melhor entendimento sobre essa abordagem terapêutica. Além disso, o 
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principal intuito é despertar o interesse de pesquisadores para realização de novas pesquisas, que 

possam evidenciar melhor os reais efeitos do treinamento resistido sobre os transplantados cardíacos. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal de São Paulo como parte dos 

requisitos curriculares para obtenção do título de bacharel em Educação Física – 

Modalidade Saúde 

ALUNO: LUCAS FERREIRA MENDES  

Orientador: Prof. Dra. Alessandra Medeiros 

 

MÉTODO DE PESQUISA 

O presente trabalho será realizado a partir de uma revisão sistemática de trabalhos científicos que 

investigaram os efeitos do treinamento resistido em transplantados cardíacos. Os estudos serão 

pesquisados e retirados das bases de dados PubMed, Scielo. Os termos-chaves utilizados para 

pesquisa serão: heart transplantation AND resistance training, encontrados a partir dos Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH). A pesquisa será feita em maio 

de 2016, serão apenas incluídos artigos em português e inglês, referentes aos anos 1980 a 2016. Ao 

finalizar a pesquisa em cada base de dados, serão incluídos apenas ensaios clínicos; excluídas 

revisões de literatura e referências duplicadas. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Documentos obrigatórios apresentados: Folha de rosto, projeto de pesquisa 

Recomendações: 

Nada consta 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:  

Sem inadequações (revisão sistemática de literatura) 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Após a aprovação do estudo, apresentar relatórios parciais e final conforme determina a Norma 

Operacional 001/13 do MS/CNS/CONEP. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_
P 

ROJETO_705825.pdf 

16/05/2016 

12:15:19 

 Aceito 

Folha de Rosto FolhaderostoLucas.pdf 10/05/2016 

08:50:19 

Alessandra Medeiros Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

ProjetoLucasMendes.pdf 26/04/2016 

15:49:11 

Alessandra Medeiros Aceito 

 

Situação do Parecer: 
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Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não  

SAO PAULO, 01 de Junho de 2016 

 

Assinado por: 

Miguel Roberto Jorge 

(Coordenador) 

 

 

 

 

 

 


