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RESUMO 

 
 
Introdução: É amplamente aceita a associação positiva da reabilitação cardíaca (RC) e a aptidão 

cardiorrespiratória (ACR) em pacientes com insuficiência cardíaca (IC). A maioria dos 

resultados são apresentados em consumo de oxigênio (VO2) o que normalmente exige 

equipamentos sofisticados e pessoal treinado para acompanhar o progresso do VO2. A 

monitoração dos METs como métrica da ACR é facilmente aplicado, mas pouco usado em 

seguimento de longo prazo da RC. Objetivo: O objetivo deste estudo foi verificar a magnitude 

da aptidão cardiorrespiratória através da análise da taxa metabólica da tarefa (MET) em longo 

prazo de pacientes que realizaram a reabilitação cardíaca (RC) e analisar os seus fatores 

correlacionados. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de seguimento em pacientes que 

concluíram  o programa formal de 3 meses de RC realizado no CORE a partir de uma coorte 

retrospectiva com análise dos prontuários de 76 pacientes reabilitados entre os anos de 2015 a 

2018. O teste ergométrico (TE), MET medido, e o questionário DASI, MET estimado foram 

avaliados em seguimento. O desfecho primário foi a ACR com medida do MET realizada através 

do teste ergométrico, antes da RC, 3 meses após RC e no seguimento de 12 a 24 meses da RC. 

Foram feitas comparações estatísticas do MET entre os tempos pré, pós e segmento da RC e 

analisado a influência dos fatores (fração de ejeção, massa corporal, idade, gênero, 

comorbidades, dose de exercício aeróbico e número de sessões realizadas na RC) no desfecho 

do MET. Resultados: O incremento da ACR em METs da entrada na RC até o seguimento de 

longo prazo foi de 1,56, porém quando comparado ao momento pós-RC, o seguimento mostrou 

redução de 1,87 no MET de pico, no entanto, sem significância estatística. A escala DASI 

apresentou correlação moderada e positiva (r=0,63, p=0,003) com o MET verificado no TE. 

Correlação moderada e positiva ao MET de seguimento foi observado para o MET pré-RC 

(r=0,67, p=0,004) e para a dose de treino aeróbico semanal final (r= 0,66, p=0,009). O modelo 

de regressão realizado foi válido apenas para dose de treino aeróbico com r quadrado ajustado de 

0,43 (p=0,006). Conclusão: O estudo verificou incremento na ACR de 1,56 METs mesmo após 

seguimento de longo prazo da RC. A dose de treino aeróbico apresentou a mais forte correlação 

com o MET de seguimento estabelecendo sua equação de predição. 

 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca; Reabilitação cardíaca; Aptidão cardiorrespiratória; 

Taxa metabólica da tarefa (MET); Seguimento de longo prazo. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A insuficiência cardíaca (IC) é conceituada como uma síndrome clínica complexa, crônica 

e progressiva, que apresenta como um característica primária o estado de ineficiência da 

manutenção do débito cardíaco (DC) necessário para suprir às demandas metabólicas tissulares ou 

em que o débito se mantém as custas de altas pressões de enchimento ventricular. Caso os 

mecanismos compensatórios fisiológicos não consigam manter o DC, o paciente apresentará um 

quadro agudo de descompensação cardíaca com uma série de sinais e sintomas de sobrecarga 

hídrica, incluindo dispnéia, tosse, distensão venosa jugular e edema periférico com necessidade de 

intervenção urgente (BENJAMIN et al., 2017; ROHDE et al., 2018; SHOEMAKER et al., 2020). 

 
A categorização da IC é realizada com relação ao distúrbio estrutural ou funcional. A IC 

estrutural inclui o remodelamento ventricular, esquerdo, direito ou de ambos os ventrículos, 

normalmente caracterizado por hipertrofia secundária ao aumento das pressões de enchimento. Com 

relação às anormalidades funcionais, a IC pode ser categorizada em disfunção sistólica acarretando 

em redução do volume sistólico (VS) ejetado ou disfunção diastólica levando a dificuldade no 

enchimento ventricular afetando o volume diastólico final (VDF). A maior parte dos pacientes 

acometidos pela IC apresentam as duas anormalidades funcionais, por isso ficou convencionado 

utilizar a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) para um das classificações da doença. A 

FEVE é rotineiramente apoiada no meio clínico, como classificação da IC em três categorias. A IC 

de FE preservada (ICFEp- FE ≥ 50%), IC de FE intermediária (ICFEi- FE: 40 e 49%) e IC de FE 

reduzida (ICFEr- FE < 40%). Resumidamente falando, tal classificação traduz diferenças na 

capacidade contrátil do ventrículo esquerdo (VE) e a resposta terapêutica. Os graus mais elevados 

de deterioração da capacidade contrátil do VE, identificados na ICFEr, se relacionam mais 

fortemente com aumento de mortalidade e pior prognóstico, porém com respostas mais evidentes à 

terapia farmacológica e não farmacológica (ROHDE et al., 2018; SHOEMAKER et al., 2020). 

 
Dados recentes do Update de 2016 sobre insuficiência cardíaca da American Heart 

Association (AHA) revelam prevalência mundial da IC superior a 23 milhões de pessoas. Em 2017, 

a atualização deste mesmo documento revelou aumento de cerca de 20% da prevalência de IC em 

adultos jovens americanos a partir dos 20 anos de idade, considerando a taxa de 5,7 milhões do ano 

de 2009 a 2012 para 6,5 milhões do ano de 2011 a 2014 (LEON et al., 2005). No Brasil há uma 

prevalência estimada de dois milhões de pacientes com IC e incidência de 240 mil novos casos a 

cada ano. Em estudo epidemiológico de 2004, publicado pela sociedade de 
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cardiologia europeia, a sobrevida, para ambos os sexos, em 5 anos de seguimento foi de apenas de 

35%, demonstrando a IC como um doença com alta taxa de mortalidade. Essa estatística se 

modificou e dados mais recentes de 2017 da AHA mostram aumento na taxa de sobrevida em 5 

anos que pode atingir cerca de 61%. Tal aumento parece estar relacionado ao cumprimento das 

orientações para prevenção e controle da IC. Dentre os tópicos abordados no controle ao longo 

prazo do avanço da IC, é recomendado a prática de sete tópicos estabelecidos para um melhor estilo 

de vida, entre eles a prática regular de atividade física (AF). Como um dos principais alvos desse 

controle em longo prazo, está a população jovem, que tem mostrado uma tendência de aumento no 

volume de atividade física (BENJAMIN et al., 2017; BLEUMINK et al., 2004; ROHDE et al., 

2018; SHOEMAKER et al., 2020) como mostrado Figura 1. 

 
 

Figura 1 - Tendências na prevalência (não ajustada) de atender aos critérios de saúde 

cardiovascular ideal para cada uma das 7 métricas entre adultos americanos com idade igual ou 

superior a 20 anos. Fonte: (BENJAMIN et al., 2017). 

 
A reinternação hospitalar por IC é de grande interesse social devidos aos altos custos 

relacionados à assistência. As internações por IC incluíram em sua maioria pacientes com FEVEr 

(53%). Os custos anuais relacionados à readmissão chegam a quase 31 milhões de dólares. A 

expressiva e crescente prevalência da IC torna esta patologia um problema de saúde pública 

considerando seus altos índices de hospitalização e morbidade. Uma possível explicação para a 

crescente incidência e prevalência da IC no Brasil e no mundo está relacionada ao aumento da 

longevidade devido aos avanços científicos sobre os recursos farmacológicos e intervencionistas 

para as condições cardíacas agudas (BENJAMIN et al., 2017; BLEUMINK et al., 2004; ROHDE 

et al., 2018) . 
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A fisiopatologia da doença é ampla e caracteriza-se primariamente por redução do débito 

cardíaco que desencadeia uma série de respostas fisiológicas compensatórias crônicas que 

acompanham o estado progressivo da insuficiência cardíaca. Dentre elas destacam-se alterações 

neuroendócrinas, autonômicas e inflamatórias que promovem disfunções orgânicas generalizadas. 

Com o baixo débito cardíaco há um impacto considerável sobre o tecido musculo-esquelético que 

sofre adaptações periféricas ao quadro crônico de baixa perfusão. As adaptações musculares 

culminam com descondicionamento muscular que reflete em severas implicações sobre a 

capacidade física, funcional e social dos pacientes, incluindo piora da qualidade de vida, aumento 

das taxas de reinternação e morbi-mortalidade. Além das adaptações crônicas, o guia clínico para 

fisioterapeutas no manejo da IC recomenda que o profissional fisioterapeuta reconheça com clareza 

os sinais e sintomas característicos da descompensação aguda a fim de favorecer a rápida otimização 

medicamentosa e reduzir os riscos de deteriorização clínica e internação hospitalar (ROHDE et al., 

2018; SHOEMAKER et al., 2020; UMEDA, 2014 [s.d.]). 

 
A limitação ao exercício na IC crônica, portanto, não pode ser atribuída apenas à disfunção 

cardíaca. A progressão da doença culmina com a síndrome da miopatia causada por alterações 

musculares periféricos ocasionadas pela subperfusão crônica e caracterizada por redução da 

quantidade total de fibras musculares, a hipotrofia, ou até mesmo ocorrer substituição do tecido 

funcional no processo de atrofia; modificações na prevalência dos tipos de fibra muscular, com 

redução das fibras oxidativas, responsáveis por fornecer resistência durante a atividade muscular; 

redução do número de capilares e mitocôndrias por fibra, contribuindo para diminuição do 

metabolismo aeróbico. Diante dessa condição morfológica, o exercício físico apresenta 

embasamento fisiológico que demonstra efeitos sobre a estimulação neuro-endócrina, 

hemodinâmica e com maior repercussão sobre a capacidade máxima e submáxima de exercício pela 

atuação sobre o consumo de oxigênio muscular através de adaptações periféricas antagônicas as 

descritas na miopatia da IC (KINDERMANN et al., 2003; UMEDA, 2014 [s.d.]). 

 
Na insuficiência cardíaca o baixo nível de atividade física diária tem associação direta com 

mau prognóstico clínico, maior taxa de mortalidade e de menor sobrevida livre de eventos 

cardiovasculares como descrito numa metanálise em 2017 (VAN HALEWIJN et al., 2017). A 

atividade física, definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 

esqueléticos que resulta em gasto de energia além do repouso, promove, portanto, aumento do gasto 

energético diário com benefícios fisiológicos, musculoesqueléticos e psicossociais, conduzindo a 

melhores resultados sobre capacidade de exercício, qualidade de vida e prognóstico clínico. Sendo 

extensivamente recomendado pelo ACSM (American College of Sports in Medicine) e AHA, 150 

minutos por semana de atividades físicas de intensidade moderada ou 75 
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minutos por semana de atividade física de intensidade vigorosa ou uma combinação equivalente 

(SHOEMAKER et al., 2020). 

 
O exercício físico tem relação positiva em pacientes com doenças cardiovasculares, 

incluindo pacientes com severas disfunções ventriculares. Evidências apontam que o treinamento 

físico na IC com fração de ejeção reduzida é eficaz para diminuir sintomas de insuficiência cardíaca, 

bem como melhorar a capacidade de exercício e qualidade de vida. Os efeitos positivos do exercício 

físico nesse tipo de paciente são mediados, entre outros aspectos, através de uma melhoria da 

hemodinâmica central, da função endotelial, marcadores inflamatórios, melhor ativação neuro-

humoral, bem como a estrutura e função do músculo esquelético (KINDERMANN et al., 2003; 

PIEPOLI et al., 2011). 

 
A Atualização da Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda, 2018, 

aponta os meios não farmacológicos para tratamentos desses pacientes, dentre eles, a reabilitação 

cardíaca. A RC é estruturada com base na realização regular e progressiva de exercícios físicos que 

incluem treinamento aeróbico contínuo (Intensidade de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima 

ou observado o limiar anaeróbico) ou intervalado (Alta intensidade- denominado HIIT- High 

Intensity Training), além da associação com o treinamento resistido (Carga entre 40 a 60% da 

contração voluntária máxima-CVM), tempo de 20 a 45 minutos, com frequência semanal de 3 a 5 

vezes, num período total de 8 a 12 semanas. Atuais revisões sistemáticas e suas metanálises 

demonstraram que a abordagem terapêutica com o exercício físico regular aumenta a tolerância aos 

exercícios com melhora na qualidade de vida e redução nas taxas de hospitalizações por IC 

descompensada, sendo considerada uma abordagem eficaz além de segura (ANDERSON et al., 

2014; O’CONNOR et al., 2009; ROHDE et al., 2018). 

 
A reabilitação cardíaca (RC) é definida pelos guias clínicos mundiais como um processo de 

intervenção multidisciplinar que objetiva promover a recuperação integral de pacientes acometidos 

por eventos cardíacos agudos ou doenças cardiovasculares (DCV) crônicas. O programa de 

reabilitação cardíaca e de prevenção secundária deve ser entendido como parte integrante do 

processo de cuidado do doente, sendo extensivamente recomendado com alto grau de eficácia e 

nível de recomendação (Classe I) pela American Heart Association (AHA) e pela American 

Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR) (AMSTERDAM et al., 

2014; BALADY et al., 2007; DOIMO et al., 2018; LEON et al., 2005). 
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A RC deve ser entendida como um processo multifacetado para proporcionar além da ênfase 

ao componente de exercício físico o foco na redução dos fatores de risco com consequente mudança 

do estilo de vida. O programa formal de RC deve ser considerado como fase essencial para todos 

os pacientes elegíveis. Evidências robustas (ANDERSON et al., 2016; GRACE et al., 2014; 

HUMPHREY et al., 2014; LAVIE et al., 2016; MADAN et al., 2014; MENEZES et al., 

2014;  O’CONNOR  et  al.,  1989;  RAUCH  et  al.,  2016;  SANDESARA  et  al.,  2015;  VAN 

HALEWIJN et al., 2017) e seus ensaios clínicos mostram a associação da redução nas taxas de 

mortalidade e morbidade ao incremento da aptidão cardiorrespiratória após o programa. 

 
Sobre aspectos fisiológicos isolados no coração e a hemodinâmica central, diversos estudos 

(ANDERSON et al., 2016; ANDERSON et al., 2014; PIEPOLI et al., 2016) demonstram os efeitos 

em curto prazo da RC baseada em exercício físico na IC. Por exemplo, em metanálise de 2533 

pacientes envolvidos na RC em 28 ECR (Ensaios clínicos randomizados) realizada sobre este tema 

aponta um efeito positivo da RC em curto prazo sobre parâmetros cardiovasculares e qualidade de 

vida. Os principais resultados apontados são sobre a morfologia cardíaca, o débito cardíaco (DC), 

modificações do volume sistólico e diastólico, mas com baixo efeito sobre a FEVE. Há evidências 

significantes de aumento da capacidade aeróbica mostrado pelo consumo  de oxigênio durante uma 

atividade física (VO2); aumento substancial dos escores físicos dentro da avaliação por questionário 

de qualidade de vida específico para pacientes com IC. 

 
Com relação a outras variáveis que descrevem o desempenho cardiovascular como 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC), marcador prognóstico de controle autonômico 

analisado através da variabilidade negativa após exercício, a pressão arterial sistólica  (PAS) ou FC 

de repouso, não foram verificadas variações significantes após RC. No entanto, esses resultados 

podem estar atrelados ao baixo número de estudos com análises de parâmetros cardíacos 

específicos, tais como os descritos anteriormente (ZHANG et al., 2016). Os resultados à curto prazo 

da RC estão portanto bem estabelecidos na literatura (ANDERSON et al., 2016; ANDERSON et 

al., 2014; PIEPOLI et al., 2016). 

 
É largamente aceito que entre os efeitos fisiológicos promovidos pelo componente físico da 

RC que podem justificar os ganhos da capacidade física e suas repercussões para o estado geral de 

saúde após o programa de RC. Dentre eles as revisões sistemáticas (ANDERSON et al., 2016; 

ANDERSON et al., 2014; VAN HALEWIJN et al., 2017) sumarizam aumento do consumo de 

oxigênio de pico e da potência aeróbica máxima com melhora na capacidade oxidativa do músculo 

esquelético; redução da exacerbação neuro-humoral; ação favorável sobre o perfil lipídico, 

principalmente nos casos de hipertrigliceridemia, níveis diminuídos de HDL-colesterol e 
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alterações nas subfrações do LDL-colesterol; efeito hipotensor do exercício com redução dos níveis 

pressóricos sistólicos e diastólicos; atenuação da gravidade da isquemia induzida pelo esforço com 

melhora da angina em repouso por elevação dos limiares isquêmicos e melhora da disfunção 

endotelial entre outros. 

 
As evidências com relação aos resultados da RC em seguimento de longo prazo se 

concentraram na análise de desfechos clínicos de mortalidade e hospitalização (SCHUTTER et al., 

2018; DOIMO et al., 2018; KETEYIAN et al., 2018). Porém há escassez de estudos de seguimento 

que verificaram de forma direta ou indireta a medida da ACR após RC. Em 2008, em estudo avaliou 

em longo prazo a capacidade física e qualidade de vida após RC em pacientes com IC, porém, a 

capacidade física foi avaliada por teste de caminhada de seis minutos e parâmetros relacionados ao 

treinamento em cicloergômetro e não um teste de esforço máximo (NILSSON et al., 2008). O 

mesmo grupo de pesquisa publicou em 2018, um seguimento da ACR através do VO2 pico, 

comprovando incremento significativo do VO2 mesmo após 15 meses do programa de RC 

(NILSSON et al., 2018). 

 
A aptidão cardiorrespiratória deve ser entendida como a capacidade do transporte do 

oxigênio até as mitocrôndrias celulares e sua utilização para realizar o trabalho físico, refletindo a 

função integrada de vários sistemas que incluem o sistema respiratório, cardiovascular e musculo- 

esquelético, na realização de processos como a ventilação, difusão gasosa, função ventricular direita 

e esquerda, acomodação vascular e a capacidade da musculatura de absorção e uso dos nutrientes e 

oxigênio oriundo da circulação sanguínea. A demanda a tantos processos e sistemas descreve, 

portanto, a ACR como um preditor de saúde total do organismo (ROSS ROBERT et al., 2016). 

 
Evidências epidemiológicas (SCHUTTER et al., 2018; ROSS ROBERT et al., 2016; 

KODAMA et al., 2009) demonstram a ACR como um preditor de mortalidade mais forte do que 

outros fatores de risco para DCV, como tabagismo, hipertensão, colesterol alto e diabetes mellitus 

tipo 2, além disso, a modificação da ACR sob quaisquer dos fatores de risco anteriormente citados 

pode reclassificar o risco para desfechos prognósticos ruins. Mesmo sendo considerando um fator 

de risco importante, a ACR ainda não é avaliada de forma rotineira na prática clínica. 

 
A ACR vem sendo, portanto, avaliada em diversos estudos que buscam verificar os 

benefícios da RC, por sua notória modificação durante o tratamento. Trabalhos anteriores 

mostraram um ganho médio de 11 a 36% na ACR após RC tradicional, com maiores ganhos nos 

pacientes que apresentaram menores níveis de ACR no início do programa (LEON et al., 2005). 
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Dessa maneira há evidência suficiente para comprovar que as melhorias na ACR podem explicar  a 

maior parte dos benefícios físicos, psicológicos e funcionais, assim como, os desfechos clínicos de 

mortalidades e hospitalização após realização de um programa formal de RC (SCHUTTER et al., 

2018; MARTIN et al., 2013; NOGUEIRA et al., 2010; SMITH et al., 2017). 

 
Inúmeras evidencias (SCHUTTER et al., 2018; MARTIN et al., 2013; NOGUEIRA et al., 

2010; SMITH et al., 2017) demonstram, portanto, o potencial efeito da ACR sobre os desfechos 

clínicos de pacientes participantes da reabilitação cardíaca. O incremento da ACR e seu efeito 

protetor está diretamenta relacionado a dose de exercício aeróbico prescrito durante a RC. A dose 

de exercício aeróbico pode ser definida como o total de energia despendida no exercício durante 

uma semana de treinamento e matematicamente descrita através da análise dos parâmetros de 

prescrição do treinamento, tais como a frequência, intensidade e o tempo. A multiplicação das 

variáveis manipuláveis da prescrição dentro de uma semana fornecerá o valor da dose em 

MET.min/sem. O Statement sobre progressão da dose de exercício na RC da AACVPR junto ao 

ACSM em 2018, demonstram que o valor de dose de exercício aeróbico entre 500-1000 

MET.min/sem geram redução de mortalidade prematura e doenças cardiovasculares de forma 

significativa (SQUIRES et al., 2018). 

 
A ACR pode ser mensurada diretamente através do consumo máximo de oxigênio 

(Vo2max), ou estimada a partir da taxa de pico de trabalho alcançada em um ergômetro (esteira 

ergomêtrica ou cicloergômetro), ou ainda ser estimada a partir de algoritmos que não utilizam o 

exercício físico. Diversos estudos epidemiológicos envolvendo grandes populações utilizaram a 

estimativa da ACR através da carga máxima de trabalho e demonstraram que a ACR medida e 

estimada predizem fortemente os resultados relacionados à saúde (ROSS ROBERT et al., 2016). 

 
A ACR deve ser acompanhada ao longo da RC pela necessidade de acompanhar os fenótipos 

de pacientes que apresentam pouca ou nenhuma modificação da ACR após RC (SCHUTTER et al., 

2018). O desafio prático deste acompanhamento para rápida detecção desses perfis de paciente se 

encontra na rebuscada metodologia de medição do VO2 pico, variável padrão-ouro para medida da 

ACR, requerendo técnica e instrumentação bastante específica, no entanto, alguns estudos atuais 

propõe a medida da ACR através do cálculo da taxa metabólica da tarefa (MET) com base na carga 

de trabalho ajustada no ergômetro (BRAWNER et al., 2016; KETEYIAN et al., 2018). 

 
A capacidade máxima de exercício verificada através do MET da carga máxima de trabalho 

após RC está independentemente relacionada ao prognóstico de pacientes com 



14  

insuficiência cardíaca e doença cardiovascular coronariana (BRAWNER et al.,  2016; KETEYIAN 

et al., 2018). Havendo, portanto, grande ênfase na conscientização mundial pelo aprimoramento das 

estratégias de vigilância e de incremento da ACR, sendo considerado como um sexto sinal vital e 

uma medida de resultado eficaz no tratamento e prevenção secundária das DCV como recomendado 

pela AHA em buscas de atender suas metas para 2020 (LLOYD-JONES et al., 2010; ROSS 

ROBERT et al., 2016). 

 
A magnitude do incremento da ACR e do MET de carga de trabalho durante o treinamento 

aeróbico tem relação direta com a taxa de mortalidade, observando também fatores relacionados 

aos perfis de pacientes com baixo ou nenhum incremento da ACR tais como, idade, ACR no início 

da RC, presença de diabetes, comorbidades e carga de treino inferior a 3,5 METS. A curva de 

mortalidade associada aos pontos de corte para carga de treino ao final da RC, exibida na Figura 2, 

demonstra ainda aumento significativo da mortalidade para cargas de treino inferior a 2,5 METs 

(SCHUTTER et al., 2018; DOIMO et al., 2018; KETEYIAN et al., 2018). 

 
Grande parte desses estudos não avaliou, entretanto, como desfecho, o equivalente 

metabólico da tarefa (MET) que prediz a aptidão cardiorrespiratória e capacidade funcional para 

determinar os perfis dos pacientes com maior sobrevida e menor recorrência de hospitalização. O 

recente estudo de seguimento, analisando retrospectivamente em 5 anos uma grande amostra de 

pacientes que participaram da RC encontraram importantes achados. Pacientes que aumentaram 1 

MET na carga de trabalho do treinamento aeróbico ao final da RC apresentaram um menor risco 

ajustado de 38% e 42% de chance de internação e mortalidade por todas as causas. Este fato aponta 

para a necessidade de monitoração constante desta variável durante e após os programas  de RC 

(KETEYIAN et al., 2018). 

 
Na literatura há ainda um questionário específico para população de cardiopatas, o DASI 

(Duke Activity Status Index), validado e traduzido para população brasileira, destinado à estimativa 

da VO2 máximo do paciente através de questionamentos de 12 itens autorreferidos sobre a 

capacidade de realizar atividades em sua rotina diária, o que pode facilitar o rastreo rápido de 

pacientes em risco funcional, fornecer o diagnóstico funcional estimado e até mesmo o permitir a 

análise quantitativa das mudanças funcionais ocasionadas por um tratamento devido sem necessitar 

de aparelhagem tecnológica e avaliadores treinados para testes de esforço (COUTINHO-MYRRHA 

et al., 2014). 
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Figura 2- Curva de sobrevida de Kaplan-Meier ao longo de 10 anos, de homens (esquerda) e 

mulheres (direira), estratificados pela carga de trabalho ao final da RC. Fonte: (KETEYIAN et al., 

2018). 

 
O questionário é uma medida válida da ACR e apresenta pontuação que varia de 0 a 58,2, 

com pontuações mais altas indicando maiores níveis de aptidão. O DASI apresentou eficácia para 

identificar de pacientes com risco elevado infarto do miocárdio e lesão miocárdica no pós- 

operatório, além de ser válido na avaliação da capacidade funcional pré-operatória. Uma recente 

coorte (WIJEYSUNDERA et al., 2020) buscou a relação do questionário DASI na identificação de 

riscos perioperatorios e como marcador prognóstico da doença cardiovascular e verificou uma 

pontuação de corte de 34 que identificou pacientes com maior risco de complicações cardíacas 

moderadas a graves e incapacidade após grandes cirurgias eletivas. 

 
Diante dos achados com relação à temática dos resultados da RC em seguimentos de longo 

prazo observou-se a carência por estudos que focassem em resultados funcionais para verificar a 

aptidão cardiorrespiratória dos pacientes e assim a mudança em seu estilo de vida, tão quanto pela 

busca dos fatores que podem estar influenciando a modificação da capacidade física e funcional de 

pacientes em seguimento da RC. 

 
Dessa forma, esta pesquisa se tornou necessária considerando a importância da 

determinação do perfil funcional através de avaliação da ACR do indivíduo em longo prazo da RC 

assim como a determinação das variáveis que podem estar influenciando neste resultado. Sendo 

esta avaliação incluída dentro de um teste rotineiro na prática clínica da cardiologia e com 

questionários de simples aplicação, mostrando não somente a necessidade da busca pelo  resultado, 

como servindo de modelo prático devido à facilidade de sua reprodutibilidade numa 
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análise individual de pacientes na prática clínica. 

 
 

Nessa perspectiva observou-se que nenhum estudo avaliou a ACR através do MET após 

seguimento de longo prazo da RC, questão de grande relevância na busca da otimização terapêutica 

da RC em fase II, havendo também a necessidade de investigar os preditores dessa modificação ao 

longo do tempo, tornando esta pesquisa pioneira para esse questionamento. Dessa forma, o objetivo 

deste estudo foi verificar os resultados da aptidão cardiorrespiratória por meio de medida da taxa 

metabólica da tarefa (MET) em longo prazo após a reabilitação cardíaca (RC) de pacientes com 

insuficiência cardíaca. 
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OBJETIVOS 

 

 
 

Objetivo geral 

 
 

Verificar os resultados da aptidão cardiorrespiratória por meio de medida da taxa metabólica 

da tarefa (MET) em longo prazo após a reabilitação cardíaca (RC) de pacientes com insuficiência 

cardíaca (IC). 

 

 

Objetivos específicos 
 

 

Verificar a variação da aptidão cardiorrespiratória em longo prazo após RC utilizando como 

medida de resultado o MET (Equivalente metabólico da tarefa). 

 

Relacionar o método padrão de medida do MET, o teste ergométrico, a um método rápido 

de predição de MET pelas atividades de vida diária utilizando o questionário DASI. 

 

Analisar a dose de treino aeróbico fornecida aos pacientes em RC e sua repercussão no 

desfecho de ACR em longo prazo após RC. 

 

Analisar os fatores associados à modificação da ACR em longo prazo após RC. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 
 

Delineamento do estudo 

 
 

A partir de uma análise restrospectiva de protuários de 76 pacientes que concluíram o 

programa formal de 3 meses de RC realizado no setor (CORE-HUOL) entre os anos de 2015 a 

2018 foi realizado um estudo de seguimento com 17 pacientes, através da aplicação do teste 

ergométrico (MET medido) e do questionário DASI (MET estimado). Esta pesquisa foi 

aprovada pelo comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, conforme 

determinações da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde com CAAE: 

05222818.8.0000.52.92. O delineamento do estudo pode ser visualizado na Figura 3. 

 

 Pacientes submetidos à RC 

(Ficha clínica + TE-PRÉ) 

n=76 

  

 
Perda de 32 por falta de TE-PÓS 

 

 Reavaliação após RC (TE-PÓS) 

n= 44 

 

 
Perda de 29 por falta de TE-Seguimento 

 

Follow-up de 1 à 2 anos pós RC 

(TE-Seguimento + DASI) 

n=17 

 

Figura 3 - Fluxograma com design do estudo. 

 

 

 
Local da pesquisa 

 
 

Este estudo foi desenvolvido no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no centro 

de reabilitação cardíaca (CORE), localizado no Município de Natal/Rio Grande do Norte. 
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Participantes da pesquisa 

 
Os critérios de inclusão estabelecidos para este estudo foram: Pacientes admitidos na 

reabilitação cardíaca do setor CORE-HUOL entre os anos de 2015 e 2018, com faixa etária acima 

de 18 anos, ambos os sexos e capacidade de realizar o teste de esforço máximo na esteira 

ergométrica. Como critérios de exclusão: Sinais e sintomas de descompensação cardíaca, 

distúrbios osteomioarticualares e ausência do teste ergométrico pós-RC. 

 

Para a definição da amostragem, utilizamos uma amostra aleatória simples do tipo 

probabilística. Ao longo de 4 anos de reabilitação cardíaca oferecidas pelo setor CORE-HUOL 

foram atendidos 96 pacientes e com base neste número realizou-se o seguinte cálculo amostral 

(BARBETTA, 2007), considerando-se os seguintes componentes da formula N = tamanho da 

população = 96 pessoas, Eo = erro amostral tolerável (5%), n0 = primeira aproximação do 

tamanho da amostra e n = tamanho da amostra. 

 

A partir da aplicação da fórmula, encontrou-se um tamanho amostral de 77 indivíduos a 

serem avaliados pelo estudo. 

 

 
Programa de reabilitação cardíaca (RC) 

 
 

O programa de reabilitação cardíaca foi realizado no setor CORE-HUOL. Os pacientes 

portadores de doenças cardiovasculares com necessidade de RC foram encaminhados ao setor pelos 

médicos cardiologistas do ambulatório de cardiologia clínica do hospital. 

 
Antes de iniciar a RC todos os pacientes foram submetidos à avaliação pré reabilitação que 

consistiu de ficha de avaliação clínica (Apêndice D) e teste incremental máximo, teste ergométrico 

(TE) ou teste cardiopulmonar (TECP), para que fosse realizada a prescrição adequada e segura da 

intensidade do exercício durante a RC. 

 
A reabilitação cardíaca formal com foco no treinamento físico foi realizada três vezes por 

semana, durante 12 semanas totalizando 36 sessões. A intensidade do treinamento aeróbico foi 

prescrita com base na fórmula de Karvonen para estabelecer a zona de FC que deveria ser atingida 

durante o treinamento (Faixa de intensidade moderada – 60-85% da FCtreino), conforme 
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apresentado na fórmula a seguir. A FCreserva foi a base para se estabelecer a freqüência cardíaca de 

treino (FCtreino), onde a FCreserva é igual à FCmáx menos a freqüência cardíaca de repouso (FC repouso). 

A FCrepouso foi identificada após o paciente chegar ao local de avaliação e permanecer sentado e em 

repouso por 5 minutos, para que se estabelecer um nível basal de metabolismo no organismo. 

 
FC de treino = FC de reserva . x % + FC de repouso 

 
 

Os pacientes foram orientados a interromper o exercício em caso de mal-estar, desconforto 

respiratório (dispnéia, sudorese excessiva, cianose, uso de musculatura acessória, vertigem, ânsia 

de vômito), dor no peito ou borg maior que 14 tanto para dispnéia quanto para fadiga muscular. 

 
Todos os pacientes foram monitorados com frequencímetro de pulso (Modelo Polar FS1); 

um oxímetro de pulso (Modelo Nonin Onyx 9500, Nonin Medical, EUA), que permitiu a avaliação 

da saturação de O2 a cada 5 minutos. Foi avaliado, ainda, a pressão arterial antes de depois da 

atividade. É importante destacar que as sessões foram supervisionadas por médicos e fisioterapeutas 

devidamente treinados e capacitados. 

 

 

Procedimentos de coleta de dados 

 
 

Na primeira fase do estudo foram coletados, restrospectivamente, através de análise rigorosa 

de prontuário do setor (CORE-HUOL) a variável primária do equivalente metabólico da tarefa 

(MET) com base nos testes ergométricos no início e no final da RC. Além da variável primária 

foram coletadas também outras variáveis a partir da avaliação clínica inicial que inclui o histórico 

clínico da doença atual e pregressa, comorbidades e hábitos de vida, dados antropométricos e 

exames complementares. 

A segunda fase do estudo contemplou uma análise transversal do MET através da aplicação 

do teste ergométrico e questionário DASI em pacientes que apresentaram de 12 a 24 meses de pós-

reabilitação cardíaca. 

 
Teste incremental máximo 

 

O teste incremental máximo do tipo teste ergométrico (TE) foi utilizado durante o 

seguimento para reavaliar a ACR dos pacientes em longo prazo após RC obtendo-se a variável 

primária deste estudo: O MET. 
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Os pacientes realizaram o TE em esteira ergométrica (modelo Centurion 300, Micromed, 

Brasil) conduzida sob o protocolo de carga incremental para que a exaustão ocorresse entre 8 e 12 

minutos através do sistema de teste ErgoPC Elite (Micromed, Brasil), e todos realizaram o mesmo 

protocolo (Rampa) (AYVAZIAN, 1986). Antes do teste, os pacientes foram monitorados por 

eletrocardiograma de repouso em 12 derivações (ECG Digital, Micromed, Brasil). Todos os 

pacientes receberam instruções básicas relacionadas aos procedimentos e à utilização da escala de 

percepção subjetiva de esforço monitorada, utilizando-se como instrumento a escala de Borg 

(BORG, 1982). Além disso, foram instruídos a realizar o teste até o momento em que se sentissem 

incapazes de continuar. Todos os procedimentos foram realizados com supervisão médica e os 

pacientes foram autorizados a realizar o teste apoiando-se nas barras frontais de apoio da esteira 

ergométrica. 

 

Os critérios para interrupção dos testes foram rigorosamente seguidos de acordo com a 

padronização da ATS (AMERICAN THORACIC SOCIETY; AMERICAN COLLEGE OF 

CHEST PHYSICIANS, 2003). Os testes máximos incrementais foram realizados na Unidade de 

Reabilitação Cardíaca do Hospital Universitário Onofre Lopes (Figura 4) que tem temperatura 

ambiente controlada e equipamentos e medicamentos necessários para prestar cuidados de urgência. 

 

A coleta do MET para cada fase do estudo foi realizada pela análise da máxima carga de 

trabalho no pico do esforço do teste máximo sintoma limitado realizado por meio de teste 

ergométrico (TE). O método de cálculo utilizou a seguinte equação determinada pelo ACSM, 2014, 

que considera para o cálculo do MET, a velocidade e inclinação registrada no pico do teste de 

esforço, sendo a velocidade (S) descrita em m/min e a inclinação (G) em decimal, conforme fórmula 

a seguir (ACSM, 2014). 

 

METs= [ 3,5 + (0,1 x S) + (1,8 x S x G)] / 3,5. 

 

 

 Outras variáveis que predizem a capacidade física e funcional durante o teste de esforço também 

foram avaliadas, dentre elas, o tempo de teste e o duplo produto. O duplo produto (DP) é uma variável 

cardíaca expressa matematicamente pela multiplicação da frequencia cardíaca e a pressão arterial 

sistólica e está relacionada ao esforço do miocárdio durante o exercício. 
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Questionário DASI 

 

O uso de questionários para predição da ACR tem se popularizado devido a se constituir de 

uma ferramenta barata, simples e segura (COUTINHO-MYRRHA et al., 2014). Dentro deste 

objetivo é necessário utilizar questionários mais específicos para a população de pacientes 

cardiopatas que tenham sido validades e traduzidos para a língua e cultura brasileira. Dentre os 

questionários atuais o DASI foi o que se enquadrou em todos esses requisitos. 

 

O Duke Activity Status Index é um questionário de atividade física utilizado para avaliar 

pacientes acometidos por doenças cardiovasculares, dentre elas a doença arterial coronária 

incluindo o infarto do miocárdio e a insuficiência cardíaca. O DASI pode ser usado para avaliar os 

efeitos do tratamento clínico e da reabilitação cardíaca auxiliando as decisões a cerca do manejo 

clínico do paciente (COUTINHO-MYRRHA et al., 2014; WIJEYSUNDERA et al., 2020). Portanto 

é uma ferramenta útil para o rastreo da ACR e a tomada de decisão clínica e devido a isto foi 

utilizado no follow-up dos pacientes após RC para que fossem estabelecidas as devidos 

comparações com o TE. O questionário DASI pode ser consultado no ANEXO A. 

 

 

Ficha de avaliação clínica 

 

Na ficha de avaliação clínica estavam contidas informações sobre: identificação pessoal, 

antecedentes patológicos e familiares, hábitos de vida, medicações utilizadas, cirurgias anteriores, 

além de avaliação física com coleta de dados como sinais vitais e dados antropométricos (Apêndice 

D). A dose de treino aeróbico ao final da RC foi calculada com base na carga de trabalho de treino 

definida através da formula de cálculo do MET e após multiplicado pelo tempo de treino (min) e 

pela frequência de treino semanal. 

 

Análise estatística 

 
As variáveis de interesse foram analisadas utilizando o software IBM SPSS versão 22.0 

e o Graph Pad Prism versão 7.0. Os dados foram avaliados inicialmente quanto à sua normalidade 

pelo teste de kolmogorv-Smirnov considerando n>30. Considerando a verificação da distribuição 

normal dos dados, os resultados foram apresentados quanto à média e desvio padrão. As análises 

de comparação das variáveis funcionais do TE ao longo dos tempos PRÉ- RC e PÓS-RC foram 

realizadas utilizando o teste de T pareado. Para testar a diferença da variável desfecho primária 

(MET) e tempo de TE em relação aos tempos PRÉ-RC, PÓS-RC e Seguimento (12-24 meses) 

foi utilizada a Anova One-Way de medidas repetidas avaliando o fator tempo. Na ANOVA as 
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diferenças significantes entre as médias foram confirmadas com o teste post-hoc de Bonferroni. 

O modelo regressão linear múltipla foi utilizado como forma de estabelecer a predição do MET 

de seguimento em relação às covariáveis do estudo. Para todas as testagens de hipóteses foi 

atribuída uma significância de 5% de probabilidade (P<0,05) de erro. 

 

 

Aspectos éticos 

 
 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, conforme determinações da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e 

aprovado após análise do CEP com CAAE: 05222818.8.0000.52.92. Além disso, foi garantido a 

todos os participantes o fornecimento do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 

B), o termo de autorização institucional para uso de documentos dos pacientes (APÊNDICE C) e 

assegurado, durante todo o estudo, a manutenção do sigilo e o anonimato dos participantes. Os 

participantes receberam ainda uma cartilha de orientações para manutenção de atividades físicas 

durante suas rotinas (ANEXO B). 

 

 

Figura 4. Setor de reabilitação cardíaca- Ala de avaliação funcional (CORE-HUOL). 
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RESULTADOS 

 
 

A análise retrospectiva nos prontuários do setor de RC gerou um n amostral de 76 sujeitos 

que iniciaram o processo de RC. Todos estes pacientes passaram por avaliação clinica inicial 

associada a um teste de esforço incremental máximo TE ou TECP. Todos os dados da ficha 

clínica forneceram uma caracterização dos pacientes admitidos na unidade de RC do CORE-

HUOL, mostrado abaixo na tabela 1. 

 
Tabela 1- Caracterização dos pacientes admitidos no programa de reabilitação cardíaca (RC). 

 

Características dos sujeitos Pré-RC (n=76) 

 
Idade (média ±DP; anos) 51± 13 

Sexo feminino, % (n) 33 (25) 

Sexo masculino, % (n) 67 (51) 

Peso (média ±DP; Kg) 74 ± 16 

IMC (média ±DP) 27 ± 5 

FE (média ±DP) 44 ± 18 

 

Diagnóstico IAM, n (%) 33 (25) 

Diagnóstico IC, n (%) 61 (46) 

CF I 40 (30) 

CF II 47 (36) 

CF III 13 (10) 

Diagnóstico Outros, n (%) 7 (5) 

HAS, n (%) 64 (45) 

DM, n (%) 45 (34) 

Fumo, n (%) 46 (35) 

Alcool, n (%) 43 (33) 

Sendentário, n (%) 57 (43) 

 

HAS- Hipertensão Arterial Sistêmica; DM-Diabetes Mellitus; CF- Classe funcional; FE- Fração de 
ejeção. 



 

A diferença com relação ao MET, DP (Duplo produto) e ao Tempo de teste entre os 

momentos Pré-RC e Pós- RC foi verificada em 44 dos pacientes admitidos inicialmente na RC, 

pois 32 paciente foram excluídos por falta de dados dos testess ergométricos pós reabilitação. A 

comparação entre grupos Pré-RC e Pós-RC com relação ao DP verificou diferença 

estatisticamente significante (p=0,008) com diferença média de 1.557. Com relação ao Tempo 

de teste foi verificada diferença estatisticamente significante (p<0,0001) com diferença média 

de 2 minutos e 50 segundos entre os momentos pré e pós RC. O MET também apresentou 

diferença estatisticamente significante (p<0,0001) com variação média de 2,65. Os resultados 

das análises pareadas com os valores de média e desvio padrão para MET, Tempo e DP são 

exibidos na Tabela 2. 

 
Tabela 2- Resultados dos testes de esforço pré e pós reabilitação cardíaca. 

 

 Pré RC Pós RC P valor 

 

MET 
 

8,28 ± 2,84 

 

10,93 ± 2,91 
 

p<0,0001 

DP 16781 ± 4994 18337 ± 5183 p=0,008 

Tempo 

(min) 
6,47 ± 2,49 8,97 ± 1,99 p<0,0001 

 
 

Curva de avaliação funcional ao longo do tempo 

 

A avaliação das variáveis de MET e tempo de teste foram realizados em três momentos: 

Pré-RC, Pós-RC e em um seguimento de 12 a 24 meses de pós RC, para determinar a curva da 

ACR ao longo do tempo de pacientes submetidos à RC. O MET apresentou incremento 

significante entre Pós-RC e Pré-RC (p=0,03) com valores médios de 12,20 ± 2,89 e 8,77 ± 3,26, 

respectivamente e diferença média de 3,43. A média do MET no seguimento foi de 10,33 ± 3,69, 

sendo verificado um incremento de 1,56 METs do momento pré-RC em relação ao seguimento 

de longo prazo e redução de 1,87 com relação ao momento pós-RC. Em relação ao tempo de 

teste houve diferença significante entre Pré-RC e Pós-RC (p=0,007) com valores médios de 9,85 

± 2,11 e 6,64 ± 2,87, respectivamente e com diferença média de 3 minutos e 20 segundos, e entre 

o seguimento e Pré-RC (p=0,007) com valor médio daquele de 9,23 ± 3,19, e diferença média 

de 2 minutos e 58 segundos, como mostrado na Figura 4. 
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A 

 
 
 

                                B 
 

 

Figura 5. Curva da aptidão cardiorrespiratória pelo MET na figura A e tempo de teste 

ergométrico na figura B. Figura A: Diferença significativa entre o momento Pós-RC e 

Pré-RC (*, p=0,03). Figura B: Diferença significativa entre o momento Pós-RC e Pré- RC 

(*, p=0,007) e entre o Seguimento e Pré-RC (#, p=0,007). 

 
Questionário DASI na predição do MET de pico do TE 

 
 

A escala DASI foi aplicada em todos os pacientes que realizaram a avaliação do 

TE no seguimento de 12 e 24 meses. O MET médio estimado pela escala DASI foi de 

11,64 e apresentou correlação moderada e positiva com o MET verificado a partir da 
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carga de trabalho máxima alcançada no TE com média de 10,33 METs. O valor da 

correlação foi de 0,63 (p=0,003), conforme apresentado na Figura 5. 

 

Figura 6- Análise da correlação entre o MET estimado pelo questionário DASI (Eixo y) 

e o MET de pico do TE de seguimento (Eixo x). 

 
Variáveis correlacionadas à ACR em longo prazo após RC 

 
 

A análise dos fatores correlacionados a variação da ACR em um seguimento de 

longo prazo após RC foi realizada entre as variáveis MET pré-RC, idade, sexo, FE, IMC, 

número de sessões e dose de treino aeróbico final, obtidos durante o acompanhamento 

clínico da RC, e o MET de pico no teste de esforço máximo de seguimento obtendo-se 

significância para o MET pré-RC com correlação positiva e moderada (r=0,67, p=0,004) 

e a dose de treino aeróbico com correlação positiva e moderada (r= 0,66, p=0,009). As 

correlações estão apresentadas na Figura 7. 

 
A partir da regressão linear múltipla analisada com relação às variáveis MET pré-

RC e Dose de treino aeróbico com o MET de pico do TE em seguimento observou- se 

que o melhor modelo matemático para explicar a esta variável foi a partir da dose de treino 

aeróbico que apresentou r quadrado ajustado de 0,43 com p=0,006, com predição da 

variável desfecho demonstrado pela seguinte equação: 

 
MET seguimento = 1,37 + 0,02 x Dose de treino aeróbico 
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A média e DP da dose de treino aeróbico na última semana de RC foi de 307,49 

± 108,41 (MET.min.sem) no grupo geral da RC e de 333 ± 112,59 (MET.min.sem) no grupo 

que foi reavaliado no seguimento de longo prazo. 

 
 

 

 

Figura 7- Análises da correlação entre a dose de treino aeróbico e o MET de pico do 

TE de seguimento. 
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IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

Esta pesquisa obteve, como resultado adicional ao processo de construção do 

estudo científico, a mudança de rotinas clínicas de atendimento a partir dos conceitos 

revisados de evidência científica do exercício físico na reabilitação cardíaca. 

 
O estudo do cálculo do MET a partir das cargas de trabalho impostas pelo 

ergômetro foi incrementado na rotina de cada sessão da reabilitação, de forma que todos 

os pacientes passaram a realizar o treino aeróbico, antes ajustado apenas pela forma 

padrão através da faixa de frequência cardíaca treino, conforme o gasto metabólico 

calculado com base nas cargas de trabalho, facilitando o processo de progressão do 

treinamento, visto que, o ajuste entre velocidade e inclinação passaram a ser mais precisos 

e fornecer dados quantitativos da intensidade do treino. A Tabela 3 mostra um modelo 

de prescrição desenvolvido a partir das combinações de velocidade e inclinação para 

cálculo do MET. 

 
Tabela 3- Modelo de progressão por MET. 

 

 
VELOCIDADE 

 
INCLINAÇÃO 

 
MET 

 
2,0 

 
0% 

 
1,95 

2,0 1% 2,13 

2,0 2% 2,30 

3,0 1% 2,69 

3,0 2% 2,95 

3,0 3% 3,20 

4,0 2% 3,60 

4,0 3% 3,94 

4,0 4% 4,28 

5,0 3% 4,67 

5,0 4% 5,10 

5,0 5% 5,53 

 

 

A partir do cálculo do MET da intensidade do treino aeróbico foi também 

padronizada a sua multiplicação pelo tempo total de treino e pela frequência de sessões 
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semanais fornecendo assim a dose de treino aeróbico ao final de cada semana como 

preconiza a AACVPR. Dessa maneira, a folha padrão de acompanhamento diário em que 

eram registrados os dados prescritos carga de trabalho a cada sessão foi também 

incrementada pelo registro do MET e da dose de treino ao final de cada semana de 

reabilitação. 

 
O cálculo do MET e da dose semanal de treino aeróbico foram realizadas a partir 

do desenvolvimento de um calculadora padrão no software Excel como observado na 

Figura 8. 

 
 

Figura 8- Calculadora para MET e dose de treino aeróbico. 

 
 

O desenvolvimento da calculadora para o MET de treino e dose de treino aeróbico 

incrementou a ficha clínica de acompanhamento e prescrição do treino aeróbico, na qual 

as cargas de trabalhos (Velocidade e inclinação) do ergômetro eram registradas a cada 

sessão. Além do registro da carga de trabalho a ficha recebeu uma nova coluna para incluir 

a dose de cada sessão de treino em MET.min, como observado na Figura 9. 

 
Por fim, um novo método de avaliação foi anexada a ficha de avaliação clínica de 

pré e pós reabilitação cardíaca: A escala DASI para predição do VO2 máximo através de 

um rápido questionário de auto-relato sobre a capacidade de executar tarefas em sua 
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rotina diária. Este questionário foi parte da metodologia aplicada nesta pesquisa e está 

disponível no ANEXO 1. 

 
Diante disso, verificamos que a revisão de literatura e desenvolvimento desta 

pesquisa acarretam em mudanças práticas dos conceitos de intensidade e dose de 

exercício aeróbico fornecendo aplicabilidade clínica dos seus resultados e gerando 

benefício direto aos pacientes submetidos à reabilitação cardíaca no Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL). 

 

 

 

 
 

Figura 9- Ficha de acompanhamento e prescrição do treino aeróbico com inclusão da 

coluna em amarelo para dose do treino (MET.min). 
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DISCUSSÃO 

 

A magnitude do incremento da aptidão cardiorrespiratória da entrada até cerca de 

24 meses após a RC, neste estudo, foi de 1,56 METs. Este estudo aponta, portanto, para 

a eficácia da RC na manutenção da ACR mesmo em longo prazo, assim como verificado 

pelo estudo de (NILSSON et al., 2018) que observou incremento médio de 1,40 METs 

considerando a variação do VO2 em 4,9ml/Kg/min. Tendo em vista o valor prognóstico 

do aumento de 1 MET após RC com redução de mortalidade geral em cerca de 25% em 

até 1 ano é possível compreender a relevância clínica deste resultado (MARTIN et al., 

2013). Sendo este um estudo pioneiro no acompanhamento da ACR em longo prazo 

através de um modelo simplificado do MET pela carga de trabalho do teste ergométrico. 

 
Os resultados do TE de seguimento após RC apontaram, entretanto, uma queda 

do MET de pico de 1,87 quando comparado ao resultado pós RC imediato. Este 

resultado tem notória relevância clínica considerando o valor prognóstico do aumento 

de 1 MET na ACR após RC com aumento significativo da sobrevida em várias taxas 

percentuais (SCHUTTER et al., 2018; MARTIN et al., 2013). A constatação da redução 

da ACR em longo prazo reforça, portanto, a importância do acompanhamento clínico 

dessa variável, assim como afirmado pela AHA, que recomenda avaliação rotineira da 

ACR, além de corroborar com a necessidade da fase III da RC para a manutenção dos 

hábitos de exercício a fim de garantir a estabilidade ou mesmo incremento da 

capacidade de exercício mesmo após a reabilitação (ROSS ROBERT et al., 2016). 

 
Os resultados iniciais confirmam a modificação substancial e significante das 

variáveis do teste ergométrico que predizem a capacidade física do sujeito 

imediatamente após RC. Dentre eles destaca-se o MET de pico, o tempo do teste e o 

duplo produto no pico do esforço. Todas as variáveis citadas anteriormente 

incrementaram significantemente após a RC. A relevância clínica desse incremento é 

destacada por revisões e ensaios clínicos que acompanharam os resultados em curto 

prazo da RC (ABU-HANIYEH et al., 2018; ANDERSON et al., 2014; MARTIN et al., 

2013; RAUCH et al., 2016). 
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Um estudo recente (KETEYIAN et al., 2018). verificou que o incremento 1 MET 

na taxa de trabalho, durante o treinamento ao final da RC, de pacientes com insuficiência 

cardíaca, conduziu a redução do risco de internação e mortalidade por todas as causas 

de respectivamente, 38% e 42%. Neste estudo, foi verificado um incremento médio de 

2,65 no MET de pico do teste ergométrico imediatamente após RC baseada em 

exercício, no grupo completo de pacientes acompanhados restrospectivamente através 

dos prontuários. Estes resultados corroboram com o estudo de (ABU-HANIYEH et al., 

2018) que verificou incremento médio de 2,0 METs ao final da reabilitação. Um 

incremento ainda mais importante foi observado  no grupo reavaliado em seguimento 

com relação aos tempos pré e pós RC, com média de 3,43 METs. Hipotetiza-se que o 

maior valor de incremento apresentado pelo grupo seguimento tenha relação direta com 

a dose de exercício aeróbico final que apresentou diferença média de 26,04 

METs.min.semana com relação ao grupo geral da RC. Além disso, este grupo 

provavelmente reflete os pacientes com maior adesão à RC, visto  que foram os 

pacientes que totalizaram uma maior média de sessões realizadas de 28,35 sessões 

comparado a 26,18 no grupo geral, além de aceitaram retornar ao setor para serem 

reavaliados durante o seguimento de longo prazo. 

 
No decorrer da busca para se elucidar sobre quais as variáveis ou valores 

específicos poderiam descrever os melhores resultados à saúde provenientes do 

treinamento aeróbico foi observada a necessidade da medida da intensidade do 

exercício, descrito em METs ou kJ, para medir o gasto metabólico exigido pela tarefa. 

Anteriormente foi estabelecido que a saúde cardiovascular poderia ser melhorada a 

partir de gastos de 2 MJ · sem-1 (PAFFENBARGER et al., 1986). Mais recentemente 

o posicionamento da Associação Americana de Reabilitação Cardiovascular e Pulmonar 

(AACVPR) demonstrou que para a promoção de benefícios substanciais a saúde e 

redução de mortalidade e eventos cardiovasculares seria necessário o acúmulo semanal 

de 500 a 1000 MET.min ou 1.500 Kcal para auxiliar no controle do processo 

aterosclerótico (SQUIRES et al., 2018). 

 
A população de pacientes submetidos à RC e analisados durante o seguimento de 

longo prazo apresentou dose média de treino aeróbico final de 333 MET.min.sem. O 

uso escasso deste método de acompanhamento da eficácia do treinamento aeróbico, nos 

ECR sobre RC em pacientes com insuficiência cardíaca, dificulta a comparação dos 

resultados aqui encontrados. Porém, com base no direcionamento da AACVPR em 

2018, o programa de reabilitação utilizado neste estudo, apresenta ainda 
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necessidade de ampliar a dose de treino aeróbico a fim de garantir que os pacientes 

apresentem alterações mais significantes da ACR, interferindo positivamente na saúde 

cardiovascular e sobrevida (SQUIRES et al., 2018). 

 
Esta questão está atualmente descrita como o perfil de resposta dos pacientes à 

terapia. Nesse âmbito, alguns autores reconhecem que mesmo com o padrão estruturado 

da reabilitação cardíaca formal, existem pacientes que apresentam pouca ou nenhuma 

modificação do VO2 de pico após a intervenção (SCHUTTER et al., 2018; 

ANTKOWIAK et al., 2009). Outro estudo constatou que um quarto dos pacientes 

reabilitados foram não respondedores, ou seja, não apresentaram incremento da ACR e 

portanto apresentaram maior risco de mortalidade, cerca de 22% em um período de 

aproximadamente 13 anos de seguimento. Em correlação com esse achado os pacientes 

considerados respondedores, que obtiveram incremento significante do VO2 (> 2,5 

cc.kg.min) ao final da RC apresentaram menor risco de mortalidade, cerca de 8% em 

longo prazo (SCHUTTER et al., 2018). 

 
A análise dos fatores de predição do MET em longo prazo após RC fase II, neste 

estudo, mostrou o MET pré reabilitação como preditor da aptidão cardiorrespiratória, 

encontrado de forma consistente por outros estudos (LADDU et al., 2018; MARTIN et 

al., 2013). Esse dado foi apenas contrário ao estudo de (ABU- HANIYEH et al., 2018) 

que não verificou influência do MET pré RC sobre o resultado no MET imediatamente 

ao final de 36 sessões de RC formal. Outro estudo verificou ainda que apesar do MET 

pré reabilitação baixo (< 5 METs) está  relacionado a maior taxa de risco de mortalidade 

em longo prazo quando comparado aos de moderada a alta ACR basal, ainda assim, o 

incremento do MET ao final da RC em pacientes com baixa aptidão inicial apresentou 

maior impacto sobre a redução da mortalidade (MARTIN et al., 2013). 

 
Em estudos anteriores, através de análise por regressão múltipla, foi verificado 

que os incrementos no VO2 foram significativamente relacionados à potência aeróbica 

inicial (mL · kg-1 · min-1), intensidade de treinamento (mL · kg-1 · min-1) e o número 

de sessões de treinamento por semana (SHEPHARD et al., 2001). Reforçando, portanto, 

os dados encontrados para a correlação entre a ACR basal e a dose de exercício aeróbico 

aplicada (Intensidade x frequência de treino semanal x tempo de sessão) sobre a 

manutenção dos resultados da RC em longo prazo. 
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Essas informações conduzem ao seguinte raciocínio clínico: Apesar dos pacientes 

com baixa ACR inicial apresentarem maior risco de perda da ACR ao longo prazo, a 

RC se mostrou eficaz em modificar o nível dessa variável e modificar os desfechos 

clínicos, havendo, portanto, o apelo para o estudo das condutas clínicas para 

potencializar o incremento da ACR. Neste estudo verificou-se ineditamente uma 

variável pouco descrita na literatura com alta associação a ACR ao final da RC e em 

longo prazo: A dose de treino aeróbico. 

 
A análise da aptidão cardiorrespiratória com um método simples de cálculo do 

MET de pico dos testes de esforço fornece uma possibilidade de acompanhamento 

prático da ACR dos pacientes inseridos em um programa de reabilitação cardíaca 

formal, tendo em vista a importância dessa variável para identificação do sucesso do 

tratamento inclusive sob os desfechos clínicos de mortalidade e hospitalização 

(SCHUTTER et al., 2018; FRANKLIN et al., 2018; MARTIN et al., 2013). A 

equação de predição do MET de seguimento em longo prazo determinada neste estudo 

utiliza apenas a dose de treino aeróbico semanal final e aponta para uma nova 

possibilidade de avaliação dos pacientes em RC, pois estabelece uma previsão da ACR 

após RC favorecendo a identificação e prescrição de exercícios individualizada 

principalmente para os pacientes com maior risco de perda em longo prazo. 

 
Na busca de instrumentos para facilitar o acompanhamento da ACR foi utilizado 

o questionário DASI, validado para população brasileira e com aplicação específica para 

população de cardiopatas (COUTINHO-MYRRHA et al., 2014). Apesar de a literatura 

ser conflitante em relação ao uso da conversão da pontuação do DASI em METs, este 

estudo demonstrou que os valores do questionário apresentaram moderada e 

significante correlação com os valores de METs obtidos no TE. Estudos anteriores 

comprovam o uso do DASI como uma medida válida da ACR, inclusive com valores 

prognósticos onde o MET estimado pela DASI foi um preditor independente de 

mortalidade e infarto agudo do miocárdio em 5 anos, identificou pacientes com risco 

cardíaco pré-operatório elevado, mesmo se comparando a medida do peptídeo 

natriurético, sendo encontrado ponto de corte de 34 como valor que indica pior 

prognóstico clínico (WIJEYSUNDERA et al., 2020; SHAW et al., 2006). 

 
É, portanto, possível considerar o uso do questionário DASI como ferramenta de 

apoio, principalmente no seguimento de pacientes que concluíram o programa de RC, 

considerando a possibilidade do uso a distância e seu valor prognóstico 
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determinado por estudos utilizados em diversos campos, tais como, a avaliação do risco 

cirúrgico ou mesmo na avaliação da capacidade funcional de pacientes em rastreio de 

doença cardiovascular. Havendo, portanto, a necessidade da sua utilização dentro do 

contexto da reabilitação cardíaca para agregar função a esta ferramenta. 

 
Este estudo apresenta como limitações o baixo número amostral durante o teste de 

seguimento, devido à necessidade de retorno de pacientes após longo prazo do 

tratamento causando dificuldade para composição amostral. Além disso, foram 

elencados sete fatores a serem correlacionados a ACR em longo prazo através do MET 

de seguimento, havendo apenas duas correlações significantes e dessas apenas uma 

variável com melhor adequação ao modelo de regressão. Dessa forma, o estudo 

conseguiu explicar apenas 43% do MET de seguimento através da variável dose de 

treino aeróbico, apontando, portanto, para necessidade de novos estudos com análise de 

outras variáveis, para elucidar os demais fatores de previsão da ACR após RC. Por fim, 

a análise da ACR através do MET foi realizada através de uma fórmula matemática de 

predição recomendada pelo ACSM e não por medição direta por análise de gases 

(ACSM, 2014). 

 

Direcionamento futuro pode ser dado a partir das análises observadas por este 

estudo, em relação à busca por estratégias eficientes e aplicáveis do acompanhamento da 

ACR na prática clínica, além da necessidade por estudos com reabilitação cardíaca e a 

determinação da dose ideal de treinamento aeróbico nesta população específica assim 

como a determinação das variáveis que conduzem ao melhor modelo de progressão que 

favoreça o incremento máximo da dose de treinamento até o final da RC. 
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CONCLUSÃO 

 

 
Neste estudo verificou-se manutenção na ACR de 1,56 METs mesmo após 

seguimento de longo prazo da RC. Uma redução não significante, porém, clinicamente 

relevante do MET em seguimento foi observada, apontando para a necessidade de 

estratégias para acompanhamento e manutenção da ACR após RC. Esse acompanhamento 

pode ser realizado mesmo com ferramentas simples de predição como a escala DASI com 

boa correlação com o MET alcançado no teste de esforço. Por fim, uma variável pouco 

descrita nos estudos com reabilitação cardíaca, a dose de treino aeróbico, apresentou a 

mais forte correlação com o MET em seguimento de longo prazo e estabeleceu uma 

equação para sua predição. 
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APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 

 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 
 

Ilmo Sr. Prof. Dr. Irami Araújo Filho 

Gerência de Ensino e Pesquisa – HUOL/EBSERH 

 
 

Solicitamos autorização institucional para realização da pesquisa intitulada “Magnitude das 

mudanças na capacidade funcional a curto e médio prazo após reabilitação cardíaca e seus fatores 

correlacionados.” a ser realizada no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL, pelos 

seguintes pesquisadoros: Caroline Ferreira Schon, sob orientação da Profa. Dra. Selma Sousa 

Bruno. Este é um estudo do tipo longitudinal retrospectivo e prospectivo, que se utilizará de 

coleta em banco de dados dos pacientes atendidos no setor de reabilitação cardíaca (CORE) do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) para a etapa retrospectiva e após realizará 

acompanhamento prospectivo dos pacientes incluindo a atualização da avaliação de capacidade 

funcional e avaliação clínica; As variaveis coletadas para análise da eficácia da reabilitação 

cardíaca (RC) em curto e médio prazo de conclusão do programa será o equivalente metabólico 

(MET) obtido pelo teste ergométrico, além disso, outras covariaveis serão identificadas e 

correlacionadas a variável primária para estabelecer fatores de predição da capacidade funcional 

após RC. O objetivo principal do estudo é verificar a magnitude da modificação na capacidade 

funcional a curto e médio prazo de pacientes que realizaram a RC e analisar os fatores associados 

a tais mudanças, estabelecendo possíveis fatores de predição da capacidade funcional após RC e 

dessa maneira possibilitando a atenção dos profissionais envolvidos na RC para o manejo 

eficiente dos seus pacientes. 

Dessa forma, pedimos autorização para que o nome deste Hospital possa constar no relatório 

final, bem como, em futuras publicações na forma de artigo científico.   
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Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo, de acordo com a Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/12, que trata da Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos. Salientamos ainda que tais dados serão utilizados tão somente para realização deste 

estudo. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, agradecemos 

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizerem 

necessários. 

 

 
Natal,  de  2018. 

 

 

 

 

 

Profª Drª  Selma Sousa Bruno 

Coordenadora/Orientadora do Projeto 

 
 

( ) Concordamos com a solicitação ( ) Não concordamos com a solicitação 
 

 

 

 

 

Prof. Dr. Irami Araujo Filho 

Gerente de Ensino e Pesquisa - HUOL/EBSERH 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “MAGNITUDE DAS 

MUDANÇAS NA CAPACIDADE FUNCIONAL A CURTO E MÉDIO PRAZO APÓS 

REABILITAÇÃO CARDÍACA E SEUS FATORES CORRELACIONADOS”. Este estudo irá 

analisar os resultados da reabilitação cardíaca, utilizando-se da revisão dos prontuários do setor de 

reabilitação cardíaca (RC) e reavaliação dos pacientes que já concluíram este programa. Esta pesquisa 

é importante para se entender o efeito da reabilitação cardíaca ao longo dos anos e quais fatores podem 

estar relacionados a essas mudanças de forma que os profissionais possam estabelecer formas mais 

eficazes de abordagem durante este processo. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: Na primeira fase do estudo será analisado seus 

dados através de seus prontuários; Na segunda fase o Sr.(a) participante será convidado a realizar em 

um dia marcado e adequado a seus horários uma reavaliação com o mesmo teste funcional (“teste da 

esteira”) e questionário clínico que fez antes de iniciar a reabilitação. Esta pesquisa oferece como 

possíveis riscos: A perda ou divulgação de seus dados pessoais; cansaço, mudança na pressão 

arterial, aumento da frequência de batimento do seu coração e sinais de tontura podem aparecer 

após o teste, porém, todos estes possíveis riscos serão ao máximo que possível evitados devido ao 

controle dos parâmetros clínicos antes, durante e após o teste. Além disso, esta pesquisa apresenta 

como benefícios o fornecimento do laudo médico a cerca do teste ergométrico que poderá auxiliar 

no melhor controle clínico com seu cardiologista e receberá uma cartilha personalizada com 

orientações a cerca dos exercícios melhor indicado e seguro a ser realizado durante sua rotina 

conforme o resultado do teste. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar 

ou recusar-se a participar. Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, 

ou mesmo alguma dúvida, você terá direito a assistência gratuita que será prestada pela pesquisadora 

Caroline Ferreira Schon. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente dessa pesquisa, você 

receberá a assistência necessária para seu reparo. Seus dados serão confidenciais e divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhuma informação  que possa 

lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador por um período de 5 anos. 

 

 

 

1/1 
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o comitê de ética em 

pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefono: 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 

620- Petrópolis-Espaço João Machado-1ºandar-Prédio Administrativo-CEP 59.012-300-Natal/RN, e- 

mail: cep_huol@yahoo.com.br. Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a 

outra com o pesquisador responsável Dra. Selma Sousa Bruno. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente 

de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa (MAGNITUDE DAS MUDANÇAS NA 

CAPACIDADE FUNCIONAL A CURTO E MÉDIO PRAZO APÓS REABILITAÇÃO 

CARDÍACA E SEUS FATORES CORRELACIONADOS) e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

Natal,  de  de 2018.  

   Impressão datiloscópica do participante 

Assinatura do participante da pesquisa 

 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo (MAGNITUDE DAS MUDANÇAS NA CAPACIDADE 

FUNCIONAL A CURTO E MÉDIO PRAZO APÓS REABILITAÇÃO CARDÍACA E SEUS 

FATORES CORRELACIONADOS), declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 
Natal,  de  de 2018. 

 

Prof(a) Dra. Selma Sousa Bruno 
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA USO DE 

DOCUMENTOS DOS PACIENTES 

 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA USO DE DOCUMENTOS DOS 

PACIENTES 

 

Ilmo. Prof. Dr. Irami Araújo Filho 

Gerente de Ensino e Pesquisa do HUOL/EBSERH. 

 
 

O Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizará uma pesquisa sob 

a orientação do Prof(a). Dr(a). Selma Sousa Bruno intitulada “MAGNITUDE DAS MUDANÇAS NA 

CAPACIDADE FUNCIONAL A CURTO E MÉDIO PRAZO APÓS REABILITAÇÃO CARDÍACA 

E SEUS FATORES CORRELACIONADOS”. Este estudo aborda uma análise dos resultados da 

reabilitação cardíaca (RC), utilizando-se da revisão dos prontuários e atualização dos dados avaliados durante 

o início da RC. Esta pesquisa é importante para se entender o efeito da RC ao longo dos anos e quais fatores 

podem estar relacionados a essas mudanças de forma que os profissionais possam estabelecer formas mais 

eficazes de abordagem durante a RC. 

Assim sendo, solicitamos de V.Sª. a valiosa colaboração, no sentido de autorizar o acesso e utilização dos 

prontuários e resultados de exames pela aluna Caroline Ferreira Schon e pela pesquisadora responsável Dra. 

Selma Sousa Bruno. Salientamos que os dados coletados serão mantidos em sigilo e utilizados tão somente 

para realização deste estudo, minimizando o risco de exposição dos pacientes. Serão tomadas as devidas 

precauções para que não haja danos aos documentos; ou seja, os pesquisadores se comprometem a manusear 

os documentos em ambiente reservado e destinado para isso e não retirá-los do local de origem, não fotografar 

ou fazer cópia de qualquer natureza. Mesmo com os cuidados tomados pelos pesquisadores com os pacientes, 

donos dos documentos cedidos, caso ocorra danos proveniente da pesquisa, os mesmos serão devidamente 

indenizados pelos pesquisadores. Esta pesquisa apresenta como benefícios: o fornecimento do laudo médico a 

cerca do teste ergométrico que poderá auxiliar no melhor controle clínico com seu cardiologista e receberá 

uma cartilha personalizada com orientações a cerca dos exercícios melhor indicado e seguro a ser realizado 

durante sua rotina conforme o resultado do teste. 

Os dados serão guardados em local seguro na UFRN sob a responsabilidade da Coordenadora da pesquisa Dra. 

Selma Sousa Bruno e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. A 

pesquisa não acarretará despesas nem para esta Instituição – Hospital Universitário Onofre Lopes/UFRN, nem 

para os sujeitos de pesquisa. 
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No entanto, se surgir alguma despesa não prevista, referente à participação do HUOL ou dos sujeitos, nos 

comprometemos em ressarcir tais despesas, mediante solicitação. A participação do Centro é voluntária, o 

que significa que V.Sª. poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso traga 

nenhum prejuízo ou penalidade para a Instituição/HUOL/UFRN ou pacientes donos dos documentos. V.Sa. 

ficará com uma via deste Termo, elaborado em duas laudas, e toda dúvida que tiveres a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente ao Prof. Dra. Selma Sousa Bruno, orientadora deste projeto no 

Departamento de Fisioterapia; telefone: (84) (999817854), ou e –mail (sbruno@ufrnet.br). 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

HUOL, localizado na Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis - Prédio Administrativo - 1º andar – Espaço João 

Machado, Telefone (84) 3342-5003. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas 

e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

Contando com a compreensão desta Direção, agradecemos antecipadamente. 

 
Natal,  de  2018. 

 

 

 

 

 

Profª Drª  Selma Sousa Bruno 

Coordenadora/Orientadora do Projeto 

 
 

( ) Concordamos com a solicitação ( ) Não concordamos com a solicitação 
 

 

 

 

 

Prof. Dr. Irami Araujo Filho 

Gerente de Ensino e Pesquisa - HUOL/EBSERH 
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APÊNDICE D – DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: “MAGNITUDE DAS MUDANÇAS NA 

CAPACIDADE FUNCIONAL A CURTO E MÉDIO PRAZO APÓS REABILITAÇÃO 

CARDÍACA E SEUS FATORES CORRELACIONADOS”. 

 

ORIENTADOR RESPONSÁVEL: Profª Drª Selma Sousa Bruno 

 
 

PESQUISADOR: Caroline Ferreira Schon. 

 

Após conhecimento do propósito desta pesquisa, seus objetivos e métodos, declaramos 

que: 

( ) Autorizamos a coleta de dados no Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL. 

( ) Não autorizamos a coleta de dados no HUOL referente a pesquisa em questão. 
Quanto ao relatório técnico-científico: 

( ) Requeremos a apresentação dos resultados parciais e finais na instituição. 

( ) Não requeremos a apresentação dos resultados parciais e finais na instituição. 

Quanto à divulgação dos resultados: 

( ) Autorizamos e requeremos a citação do nome do HUOL nos resultados publicados em 

congressos, simpósios ou atividades semelhantes, bem como em jornais, revistas e periódicos 

nacionais ou estrangeiros, seja no Título, Resumo (Abstract) ou na Metodologia do estudo 

publicado como artigo científico. 

( ) Não autorizamos ou requeremos menção do nome da instituição na publicação dos 

resultados do estudo. 

 

Sugestões e comentários:    

Natal, RN,  / / . 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Prof. Dr. Irami Araujo Filho 

Gerente de Ensino e Pesquisa - HUOL/EBSERH 
 

 

 

 

 
Hospital Universitário Onofre Lopes - Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa - Prédio 

Administrativo - 3º andar - CEP 59.012-300 Natal/RN - Fone: (84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@yahoo.com 

mailto:gep_huol@yahoo.com
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APÊNDICE E – FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 
 

 

Data Avaliação:  /  /  Reavaliação:  / /  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:             

Data de nascimento:   /  /  Idade:    anos 

Telefone:      

Endereço:       

Sexo: □ M □ F Estado Civil:  □ Casado   □Solteiro □Divorciado □Viúvo 

Escolaridade: □ Analfabeto □ 1°grau □ 2°grau □ 3°grau □ Completo □ Incompleto 

Profissão:   

Diagnóstico:  

HDA:    

 
 

 
 

Queixa Principal:   

 

 

ANTECEDENTES 

Patológicos: □ HAS □ DM □ D.Cardiovasculares □ Dislipidemia □ Resist. à Insulina □ DPOC □ Asma 

□ Câncer □ AVC □ Artrite  □ Artrose □ Lupus Eritematoso □ IAM prévio  □ ICC – Grau ( ) 

□ Outras    

Familiares: □ HAS □ DM □ D.Cardiovasculares □ Dislipidemia □ Resist. à Insulina □ DPOC 

□ Asma □ Câncer □ AVC □ Outras    

Háb de Vida: □ Etilista □Ex-etilista □ Sedentário □ Ativo Frequência:  □ Fumante 

□ Ex-fumante   Anos de fumo:  Cigarros/dia:  Parou há:    

Sono: □ Insônia  □ Sonolência matutina □ Roncos □ Despertar com Sufocação □ s/ alterações 

Dor: □ ausência de dor □ dor  Local    Piora com o que    

Ciclo menstrual: □ Regular □ Irregular □ Ausente □ NA 

Medicação: □ Não □Sim □Captopril □Enalapril □Furosemida □Digoxina □Carvedidol 

□Propanolol □AAS □Prednisona □ Sinvastatina □Digoxina □Pantoprazol □Broncodilatador 

inalatório  □ Metformina □ Losartana □ Atenolol □ Espironolactona □ Clopidogrel □Sustrate 

□Metoprolol □Glifage □ Diamicron □Bisoprolol □ Varfarina □ Valsartana 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES – HUOL 

Centro de Reabilitação Cardíaca 

Avaliação Fisioterapêutica 
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 □ Outras   

Cirurgias Anteriores:   □ Sim   □ Não  Qual    

Angioplastia:  □ Sim □ Não   □ ATC primária   □ Stent Local   

 

EXAME FÍSICO 
FC:  bpm FR:  irpm  SpO2:  %   PA:  mmHg AP: 

 
 

MMII: □ Varizes □ Microvarizes  □ Erisepela □ Claudicação □ s/ alterações 

Edema:  □ MSD □ MSE □ MID □ MIE □ s/ alterações 

□ Tontura □ Fraqueza □ Dispnéia □ Tosse seca □ Tosse produtiva □ Secreção □ Ascite □ Estase 

jugular □ Cianose periférica □ Cianose central  □ 3a bulha □ Outros achados 
 

 

Dor no peito (precordialgia): □ Sim □ Não 

Forma: □ Típica  □ Atípica  □ Não anginosa □ Angina estável □ Angina instável 

Em quais situações: □ Em repouso, deitada   □ Em repouso, sentada □ Em atividade física leve □ Em 

atividade física moderada  □ Em esforços extenuantes □ Outros                                              

Duração:  

 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
Peso (Kg): 
Altura (m): 
IMC (Kg/m²): 
Grau de Obesidade: □ I (30-34,9) □ II (35-39,9) □ III (40-44,9) ou 
Mórbida 

Circunferência Cintura (cm): 
Circunferência Quadril (cm): 
Circunferência Pescoço (cm): 
WHR: 
IAC: 

 
 
 

EXAMES COMPLEMENTARES 
Eletrocardiograma:    

□ Ritmo regular □Fibrilação atrial □Marcapasso □BRD □BRE □Outros    

Ecocardiograma: FE  PAP  Outros:   

Raio X:      

Cateterismo cardíaco:     

Data:     /     / Data:     

/      / Data:     /_    / 

Data: / /       
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AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA – SF 36 

PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR 

CVF    PFE  

CVF%    VC  

VEF1    VVM  

VEF1%    VRE  

VEF1/CVF    FEF25-75% 
 

 
 

 
DINAMOMETRIA MANUAL 

 DOMINANTE NÃO-DOMINANTE 

1   

2   

3   

MÉDIA   

 
 
 
 

Domínio Pontuação 

Capacidade Funcional  

Limitação por aspectos físicos  

Dor  

Estado geral de saúde  

Vitalidade  

Aspectos sociais  

Limitação por aspectos emocionais  

Saúde mental  
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MINNESOTA LIVING WITH HEART FAILURE QUESTIONNAIRE 
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APÊNDICE F – CARTILHA DE ORIENTAÇÕES DE EXERCÍCIOS 
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ANEXOS 
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ANEXO A: QUESTIONÁRIO DASI (DUKE ACTIVITY STATUS INDEX) 
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