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RESUMO 

 

Introdução: A incidência de doenças cardiovasculares em mulheres vem 

aumentando. As alterações advindas do envelhecimento e redução da proteção 

hormonal, que ocorre com a menopausa, somado as mudanças de hábitos 

comportamentais, podem explicar parte do problema. Sabe-se do efeito protetor da 

reabilitação cardiovascular no sexo feminino, mas não se sabe se as adaptações ao 

exercício são semelhantes ao se comparar os sexos. Objetivo: Avaliar os efeitos de 

um programa de reabilitação cardiovascular (PRC) entre homens e mulheres 

submetidas a um PRC, e verificar se mulheres podem se beneficiar das adaptações 

do exercício na mesma proporção que homens. Métodos: Foram analisadas 

variáveis de um banco de dados de um PRC para se extrair informações que 

caracterizem a amostra (faixa etária, antropometria, história clínica pessoal e 

familiar), bem como dados da aptidão física e da saúde cardiorrespiratória antes e 

após o período de 12 semanas de treinamento físico no PRC (teste de caminhada 

de 6 min – TC6, força de preensão manual - FPM, pressão arterial sistólica, 

diastólica, média e de pulso – PAS, PAD, PAM, PP, frequência cardíaca, duplo 

produto - DP, força muscular respiratória – FMR, máxima). Foi aplicado teste de 

normalidade, teste “t” de Student pareado e não pareado, e correlação de Pearson. 

Foi considerado P < 0,05. Resultados: Participaram 48 homens e 38 mulheres, 

sendo observado no grupo masculino, melhora da PAS (4,8%; p=0,001), na PAM 

(2,17%; p=0,043), na PP (9,16%; p=0,000), no DP (4,3%; p=0,036), no FPM (8,57%; 

p=0,010), na FMR (9,09%; p=0,042), e no TC6 (27,5%; p=0,000), em relação ao 

período pré-treino. No grupo feminino as melhoras foram na PAS (2,4%, p=0,015), 

na PAM (2,2%, p=0,023), no DP (6,35%, p=0,010), no FPM (10%, p=0,002), FMR 

(22,2%, p=0,002) e no TC6 (30,2%, p=0,000), comparados ao período pré-treino. 

Ambos exibiram adaptações semelhantes nas variáveis estudadas. Conclusão: 

Mulheres foram beneficiadas pelo PRC, de maneira semelhante aos homens, 

demonstrando adaptações tanto nas variáveis hemodinâmicas quanto nas variáveis 

funcionais, o que pode evidenciar o papel dos PRC na prevenção e no tratamento de 

DCV para mulheres. 

Palavras chave: Reabilitação cardiovascular. Terapia por exercício. Mulheres. 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Increasing rates of cardiovascular disease in women. Hormonal 

changes, which occur with menopause, coupled with behavioral changes may be 

part of the problem. The protective effect of cardiovascular rehabilitation is known in 

females, but it is not known whether the adaptations to exercise are similar to those 

of the sexes. Objective: To evaluate the effects of a cardiovascular rehabilitation 

program (PRC) among men and women undergoing a CRP, and to verify whether 

women can benefit from exercise adaptations in the same proportion as men. 

Methods: Variables from a PRC database were analyzed to extract information that 

characterizes the sample (age, anthropometry, personal and family history), as well 

as data on physical fitness and cardiorespiratory health before and after the 12-week 

period of physical training in the PRC (6 - min walk test - 6MWT, manual grip strength 

- FPM, systolic, diastolic, mean and pulse pressure - SBP, DBP, MAP, PP, heart rate, 

respiratory muscle maximal- FMR,). Student's t-test, paired and unpaired Student's t 

test, and Pearson's correlation were applied. P <0.05 was considered. Results: In 

the male group, there were 48 men and 38 women, with an improvement in SBP 

(4.8%, p = 0.001), MAP (2.17%, p = 0.043), PP (9.16%, p = (P <0.05), in the FMR 

(9.09%, p = 0.042), and in the 6MWT (27.5% ; p = 0.000), in relation to the pre-

training period. In the female group, the improvements were in the SBP (2.4%, p = 

0.015), the MAP (2.2%, p = 0.023), the DBP (6.35%, p = 0.010) , p = 0.002), FMR 

(22.2%, p = 0.002) and in the 6MWT (30.2%, p = 0.000), compared to the pre-

training period. Both exhibited similar adaptations in the studied variables. 

Conclusion: Women were benefited by CRP, similar to men, demonstrating 

adaptations in both hemodynamic variables and functional variables, which may 

highlight the role of PRC in the prevention and treatment of CVD for women 

 

Palavras chave: Cardiovascular Rehabilitation. Exercise therapy. Women. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dados da última década mostram que das 50 milhões de mortes que houveram no 

mundo, as doenças cardiovasculares (DCV) foram responsáveis por 30% desta 

mortalidade (SIMÃO et al., 2013). No Brasil esse dado não é diferente, as DCV são 

as principais causas de mortes no país entre homens e mulheres (MANSUR; 

FAVARATO, 2016). 

Um fato que chama atenção é que a incidência de DCV em mulheres vem 

aumentando, e estas são responsáveis por 1/3 de mortes de mulheres no mundo, 

com cerca de 8,5 milhões de óbitos por ano (KANDASAMY; ANAND, 2018). O 

aumento desses índices se deve a modificação fisiológica hormonal da mulher no 

período da menopausa, que contribui para um aumento do risco de algum acidente 

cardiovascular (DE LORENZI et al., 2005), somado ao fator social, ou seja, a 

mudança de hábitos de comportamentos e estilo de vida da mulher principalmente 

depois dos anos 60, que passou a se assemelhar aos hábitos até então praticados 

mais pelos homens. Essas mudanças são demarcadas especialmente pela entrada 

mais expressiva da mulher no mercado de trabalho, reduzindo o tempo dedicado 

para os cuidados com a saúde e exposição ao estresse da competitividade do 

ambiente de trabalho. É importante destacar que com o aumento da sobrecarga de 

trabalho e estresse, estes fatores estão associados ao aumento do comportamento 

sedentário e da inatividade física. A inatividade física, associado a maus hábitos 

alimentares aumentam o risco de desenvolver doenças cardiometabólicas como 

hipertensão arterial sistêmica, obesidade, dislipidemia, diabetes tipo 2 aumento do 

consumo de bebidas alcoólicas e depressão (CASTANHO et al., 2001). 

Por outro lado, OMS estima que 3/4 da mortalidade cardiovascular podem ser 

reduzidas com mudanças adequadas no estilo de vida (SIMÃO et al., 2013). Vários 

estudos mostram que o exercício físico está associado à diminuição do risco de 

desenvolver doenças cardiovasculares (SIMÃO et al., 2013; WILLIAMS, 2001; 

BLAIR et al., 2001). De acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte 

um dos principais benefícios do exercício físico nos pacientes com doença 

cardiovascular é a melhora na capacidade física (ACSM, 2008), principalmente o 

aumento do VO2máx (MCARDLE et al., 2008), melhora na perfusão miocárdica, 
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(SCHULER et al., 1992), no balanço autonômico (IELLAMO et al., 2000, aumento no 

volume mitocondrial das células e elevação do número de enzimas oxidativas 

(MCARDLE et al., 2008). Ao se tratar dos efeitos hemodinâmicos, alguns estudos 

sugerem uma redução do duplo produto (DP) em repouso e em cargas absolutas de 

esforço, por seus efeitos na pressão arterial sistólica (PAS) e na frequência cardíaca 

(FC) (RONDON; MARTINEZ, 2016), que implica em maior eficiência cardíaca, ou 

seja, menor consumo de oxigênio pelo miocárdio, gerando um efeito cardioprotetor. 

Um dos serviços importantes para a prevenção da DCV são os centros de 

reabilitação cardiovascular, os quais são reconhecidos e aceitos por organizações 

de saúde. Contudo, esses centros são pouco utilizados, uma vez que há adesão por 

parte de apenas 5 a 30% dos pacientes elegíveis para participar de um programa de 

reabilitação cardiovascular (PRC) (HERDY et al., 2014). No Brasil é provável que 

esse índice seja ainda menor. Com base científica e vantagens econômicas 

comprovadas as diretrizes de prática médica e ética recomendam o PRC para 

pacientes com diferentes tipos de doenças cardiometabólicas (AIKAWA et al., 2017). 

Para a OMS (Organização Mundial da Saúde) o centro de reabilitação 

cardiovascular é “o conjunto de atividades (intervenção multidisciplinar: físicas, 

nutricionais, médica, psicossociais, mudanças de hábitos de estilo de vida) 

necessárias para assegurar às pessoas com DCV condição física, mental e social 

ótima, que lhes permita ocupar pelos seus próprios meios um lugar tão normal 

quanto seja possível na sociedade” (HERDY et al., 2014). Pacientes que 

participaram de PRC apresentaram uma redução no risco de morte por infarto agudo 

do miocárdio (IAM) fatal, e pacientes após IAM tiveram redução de mortalidade total.  

(HERDY et al., 2014). O exercício físico, embora não seja o único componente de 

um PRC, desempenha um papel importante, pois sabe-se que o incremento por 

cada (mL·kg-1·min-1) do consumo máximo de oxigênio reduz 10% na mortalidade 

(KAVANAGH, et al., 2003). 

Existem poucos estudos sobre a participação da mulher nos PRC, de acordo com 

uma meta – análise as taxas de matrículas entre as mulheres são significativamente 

menores do que homens (SAMAYOA et al., 2014), embora a prevalência e o risco 

de DCV ser maior em homens (7,6%) do que nas mulheres (5%) (MOZAFFARIAN et 

al., 2015). A proporção de óbitos nas mulheres (51%) é maior em relação aos 
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homens (42%) (NICHOLS et al., 2014), além disso, as mulheres possuem alguns 

fatores particulares referente ao sexo, que podem aumentar esse risco, como a 

menopausa e uma prevalência crescente de obesidade (GARCIA et al., 2016) 

Em relação aos benefícios do PRC, especialmente em mulheres, um estudo de 

revisão documenta melhora no perfil lipídico, tolerância à glicose, redução da 

coagulação sanguínea, vasodilatação dependente do endotélio, metabolismo 

oxidativo muscular e o aumento da sensibilidade do sistema autônomo, 

principalmente em mulheres e idosos (GHANNEM et al., 2016). Apesar da pouca 

participação da mulher no PRC, estudos mostram que as mulheres podem alcançar 

melhores resultados de mortalidade em relação aos homens (COLBERT et al., 

2014).  

Os efeitos positivos do exercício físico parecem depender do sexo, pesquisas 

apontam que os efeitos são maiores em mulheres  quando comparadas aos homens 

(SATTELMAIR et al., 2011), uma vez que os benefícios de sobrevivência 

observados em mulheres em um PRC, foi melhor em relação aos benefícios em 

homens (COLBERT et al., 2014). A participação do exercício também foi associado 

a melhorias no sintoma da menopausa (BENNETT et al., 2017). Além de melhoras 

nas valências físicas que foram observadas através do PRC, também houve 

melhoras psicossociais e comportamentais contribuindo positivamente para saúde 

(BENNETT et al.,2017). Após a conclusão de um PRC, a duração e a carga máxima 

medida em equivalentes metabólicos (METs) no teste ergométrico aumentaram 

significativamente tanto no homem quanto na mulher, a PA (Pressão Arterial) e o DP 

no pico do exercício aumentou significativamente só nos homens, no entanto sobre 

os efeitos do treinamento que foram observados (em repouso, no esforço e na 

recuperação no primeiro minuto após o término teste ergométrico foram feitas 

medidas de pressão arterial sistólica, diastólica e FC, e DP em recuperação e no 

esforço, foram comparados entre homens e mulheres, e não foram observadas 

diferenças significativas (KORZENIOWSKA-KUBACKA et al., 2015). Esse estudo 

também ressalta que um número maior de homens, em relação as mulheres, 

retornaram ao trabalho profissional após a reabilitação (KORZENIOWSKA-

KUBACKA et al., 2015) 
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Portanto, poucas mulheres frequentam efetivamente PRC quando comparado aos 

homens (SAMAYOA et al., 2014), e isso chama a atenção, visto que mulheres que 

não participaram de um PRC, apresentam maior mortalidade em relação aos 

homens nas mesmas condições (COLBERT et al., 2014). Ademais, mulheres que 

foram encaminhadas para um PRC obtiveram melhores benefícios que as mulheres 

que não foram encaminhadas (COLBERT et al., 2014), demonstrando o efeito 

protetor da reabilitação no sexo feminino. 

Esse estudo propõe avaliar se mulheres submetidas a um programa de reabilitação 

cardiovascular podem se beneficiar das adaptações fisiológicas do exercício na 

mesma proporção que homens. Além disso, analisar se há associação semelhante 

entre as melhorias funcionais e hemodinâmicas de homens e mulheres, em 

processo de reabilitação cardiovascular. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Esse estudo se justifica em virtude da importância de se esclarecer sobre os efeitos 

fisiológicos de um programa de reabilitação cardiovascular aplicado em mulheres, 

para a prevenção e tratamento em DCV. As DCV são responsáveis por índice muito 

alto de mortalidade e morbidade no mundo. Além disso, destaca-se que a literatura 

ainda não avançou, apresentando carência de estudos sobre reabilitação em 

mulheres. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos de um PRC nas variáveis antropométricas, hemodinâmicas e 

funcionais em mulheres idosas e comparar com homens idosos. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Comparar os efeitos de um PRC nas variáveis antropométricas, hemodinâmicas e 

funcionais, de mulheres em relação aos homens. 

Correlacionar as alterações nos indicadores funcionais (TC6, FPM e FMR) com as 

variáveis hemodinâmicas que se modificarem com o treinamento. 

 

4 MATERIAS E MÉTODOS 

4.1 PROCEDIMENTOS 

 

O estudo foi desenvolvido a partir do banco de dados de um programa de 

reabilitação cardiovascular, localizado na cidade de Vitória - ES. O proprietário, 

forneceu as informações que foram utilizadas para desenvolvimento deste estudo, 

resguardando o anonimato dos pacientes, de acordo com o termo de compromisso 

ético (Apêndice A), e respeitando a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFES (parecer de aprovação do CEP, Anexo A).  

Foram selecionados e avaliados 86 pacientes, sendo 48 do sexo masculino (64 ± 15 

anos e IMC 27 ± 5kg.m-2), e 38 do sexo feminino (70 ± 12 anos e IMC 27 ± 5 kg.m-2). 

Nem todos os participantes apresentavam no banco de dados informações sobre 

todos os procedimentos. No teste de caminhada de 6 minutos (TC6), foram 

avaliados 18 no sexo masculino e 13 no sexo feminino. Na força muscular 

respiratória (FMR), foram avaliados 21 no sexo masculino e 18 no sexo feminino. Na 

força de preensão manual, foram avaliados 23 no sexo masculino e 20 no sexo 

feminino. Na circunferência de cintura (CC) foram avaliados 23 no sexo masculino e 

19 no feminino. No índice de massa corporal (IMC), foram avaliados 24 no sexo 

masculino e 19 no sexo feminino. Na pressão arterial diastólica (PAD), PAS, DP, 

pressão de pulso (PP), pressão arterial média (PAM), foram avaliados 45 no sexo 

masculino e 36 no sexo feminino 

Os dados dos usuários acessados na pesquisa, foram apenas aqueles que tinha 

permitido o uso de informações, a partir do documento oficial (Anexo A). 
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4.2 AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE 

 

A triagem pré-participação em exercícios, proposta pelo Colégio Americano de 

Medicina Esportiva (ACSM, 2014) foi utilizada para o propósito de avaliar as 

condições de saúde dos usuários que ingressaram no PRC. 

  

4.3 AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

Consistiu em uma avaliação realizada por um médico cardiologista vinculado ao 

Instituto Habilitar buscando informações como: histórico clínico; fatores de risco para 

doença arterial coronariana (DAC); comorbidades; medicações em uso; exame físico 

(descritos abaixo). 

 

4.4 ANTROPOMETRIA  

 

A estatura e o peso foram aferidos com os indivíduos com roupas e descalços. 

Utilizou-se uma balança digital (Welmy, São Paulo, Brasil) com capacidade máxima 

para 200kg e precisão de 100g. A estatura foi aferida com o estadiômetro acoplado 

a balança. Em seguida esses dados foram utilizados para cálculo do índice de 

massa corporal [ . 

A circunferência de cintura foi aferida utilizando trena metálica, a medida foi 

realizada no plano horizontal na região de menor circunferência, acima da cicatriz 

umbilical, de acordo com as recomendações da OMS (Report of a WHO expert 

consultation, 2008).  
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4.5 TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS (TC6) 

 

O teste consistiu em percorrer a maior distância possível em 6 minutos durante a 

caminhada, não sendo permitido correr. O teste foi realizado em uma pista de 20m, 

e o cálculo da distância percorrida é feito pela fórmula número de voltas (n) x 20m. 

Foram realizadas medidas de PA, FC, saturação periférica de oxigênio (SPO2) com 

oxímetro portátil (G-Tech, modelo OLED GRAPH, Beijing, P.R. China) e Escala de 

Borg (6 a 20) em repouso e logo após o teste (ACSM, 2014).  

 

4.6 PRESSÃO ARTERIAL NO REPOUSO E RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO 

 

A medida de PA foi realizada antes e depois do exercício físico. A primeira medida 

foi feita em repouso (5 min), e a segunda foi aferida após 3 a 5 minutos após o fim 

do treinamento na posição sentada, por um avaliador treinado. Utilizou-se o 

esfigmomanômetro aneroide (G – Tech/Premium, Rio de Janeiro, Brasil), tamanho 

adulto (VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2016). 

 

4.7 FORÇA DE PREENSÃO MANUAL (FPM) 

 

A FPM foi obtida na mão dominante, com auxílio de um dinamômetro (SAEHAN, 

modelo SH5001, Gyeongsangnam-do, Coreia do Sul). Com os braços posicionados 

ao lado do corpo ajustou-se a largura da alça ao tamanho da mão, permitindo que a 

falange medial estivesse apoiada na alça interna e o indivíduo realizava três 

contrações máximas durante poucos segundos, com intervalos de 10 segundos 

entre uma tentativa e outra, considerando-se o valor médio das três medidas, como 

correspondente à força voluntária máxima. Os participantes ficaram sentados 

confortavelmente em uma cadeira e apoiavam os braços na cadeira, em uma 

posição de 90º. Os pés ficavam apoiados no chão e o quadril e o joelho 

posicionados a aproximadamente 90 graus de flexão. 
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4.8 FORÇA DA MUSCULATURA RESPIRATÓRIA (FMR) 

 

Para avaliar a FMR foi aplicado um teste de potência inspiratória máxima (PImáx), 

utilizando um manovacuômetro (Murenas, Minas Gerais, Brasil). Foram executadas 

três tentativas de inspiração máxima, considerando o maior valor de um total de três 

medidas. Os avaliados se posicionavam sentados, em uma cadeira, com as pernas 

confortavelmente apoiados no chão, e os joelhos e quadril mantido em posição de 

90º. 

 

4.9 PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR 

 

O programa de treinamento foi aplicado por 12 semanas, sendo elaborado de 

acordo com a categoria de classificação da reabilitação cardiovascular (Fase 1;a 4), 

segundo a Diretriz Cardiovascular de Reabilitação (HERDY et al., 2014). Neste 

estudo, foram incluídos apenas aqueles que estavam na Fase 2 e na Fase 3 e 4, de 

acordo com a Diretriz supracitada. 

Em repouso, e imediatamente antes de iniciar o exercício, foi feita a mensuração da 

PA, FC, SPO2 e Escala Borg. Essas medidas foram repetidas durante as sessões e 

logo após (recuperação, entre 7 e 10 min) de exercício aeróbio e treinamento de 

força. 

 

4.9.1 Descrição da sessão para pacientes na Fase 2 

A duração da Fase 2 vai depender de cada paciente, mas, em média dura 3 meses, 

a sessão de exercícios era realizada 2 vezes por semana, durante 50 a 60min. Era 

iniciado com um aquecimento (10min) por meio de exercício aeróbio contínuo, 

realizado em esteira (LX 3.0, Movement, Amazonas, Brasil) ou bicicleta ergométrica 

(LXR, Movement, Amazonas, Brasil), em uma intensidade considerada moderada-

baixa/moderada, pela percepção subjetiva de esforço (11 a 14), associada a 

observação de sinais e sintomas clínicos, e parâmetros hemodinâmicos. Em seguida 

era realizada a etapa de treinamento de resistência muscular localizada, envolvendo 
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grandes grupamentos musculares, tais como membros superiores, inferiores e 

tronco, em maquinários específicos e peso livre. A intensidade era selecionada 

utilizando peso no qual paciente era capaz de realizar de 6 a 15 repetições, sem 

demonstrar sinais expressivos de fadiga, considerando a execução dentro de uma 

biomecânica apropriada (de 30 a 35min de treinamento). Finalmente foi realizado o 

treinamento aeróbio final, contínuo ou intervalado (10 a 15min), realizado em esteira 

ergométrica (LX 3.0, da marca Movement, Amazonas, Brasil) ou bicicleta 

ergométrica (LXR, da marca Movement, Amazonas, Brasil). O exercício intervalado 

foi utilizado quando o paciente não conseguia sustentar pelo menos 10 min 

contínuos de treinamento aeróbio. Enquanto que o treinamento contínuo foi 

realizado em uma intensidade moderada, controlada pela percepção subjetiva de 

esforço (Escala de Borg), trabalhando com valores de 11 a 14, associado a sinais e 

sintomas de fadiga ou desconfortos. A sessão foi concluída com um repouso de 3 a 

5minutos e em seguida eram monitoradas as medidas de PA, FC, SPO2, para a 

liberação do paciente.  

 

4.9.2 Descrição da sessão para pacientes na Fase 3 e 4 

A prescrição para os pacientes na fase 3 e 4 era bem semelhante no que tange ao 

aquecimento e fase aeróbia. Contudo, destaca-se algumas particularidades. 

A intensidade do treinamento de resistência muscular localizada era selecionada 

utilizando peso no qual paciente era capaz de realizar de 8 a 15 repetições no 

máximo, suficientes para causar fadiga nas ultimas repetições, considerando a 

execução dentro de uma biomecânica correta (de 30 a 35min de 

treinamento).Quanto ao treinamento aeróbio final, era executado de maneira 

continuou intervalada (10 a 15min), realizado em esteira ergométrica (LX 3.0, da 

marca Movement, Amazonas, Brasil) ou bicicleta ergométrica (LXR, da marca 

Movement, Amazonas, Brasil). O intervalado consistia de 30seg a 1min de 

intensidade mais alta, e 1min de intensidade mais baixa, entre a faixa de 11 a 15 da 

Escala de Borg, associado a sinais e sintomas de fadiga ou desconfortos.  
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4.9.3 Treinamento muscular respiratório (TMR): 

Uma parte de pacientes (n = 39) que apresentavam classificação baixa na potência 

inspiratória máxima, segundo Azeredo (2002) igual ou inferior a  -80 cmH2O para 

PImax (AZEREDO, 2002), ou que já chegavam para o PRC com diagnóstico de 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), realizaram o treinamento muscular 

respiratório (TMR).  

O treinamento consistia em realizar 30 repetições de inspirações máximas 

consecutivas utilizando dispositivo de treinamento respiratório Powerbreath TM 

(Warwickshire, Inglaterra). O TMR era conduzido em momento anterior à sessão de 

treinamento físico, depois da PA ser aferida. 

 

5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise dos dados foi realizada utilizando o programa IBM/SPSS v.20.0. Para 

checar a normalidade da amostra foi utilizado o teste de Kolmogorov–Smirnov. 

Aplicou-se teste “t” de Student para amostras pareadas, para comparar os efeitos do 

treinamento (pré e pós); e para os deltas da diferença (pré e pós) entre os sexos, 

utilizou-se teste “t” de Student para amostras independentes. A correlação de 

Pearson foi empregada para avaliar a relação entre as adaptações do treinamento e 

os efeitos hemodinâmicos. Os dados foram apresentados por medidas de tendência 

central, adequados aos resultados do teste de normalidade. Considerou-se um 

p<0,05 para as significâncias estatísticas. 

 

6 RESULTADOS 

 

No grupo masculino houve melhora da PAS (4,8%; p=0,001), na PAM (2,17%; 

p=0,043), PP (9,16%;p=0,000), DP (4,3%; p=0,036), FPM (8,57%; p=0,010), FMR 

(9,09%; p=0,042), TC6 (27,5%; p=0,000) (Tabela 2) 
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No grupo feminino houve melhora na PAS (2,4%; p=0,015), na PAM (2,2%; 

p=0,023), DP (6,35%; p=0,010), FPM (10%; p=0,002), FMR (22,2%; p=0,002) e 

noTC6 (30,2%; p=0,000) (Tabela 1). 

Em uma comparação dos efeitos do PRC entre homens e mulheres foi calculada a 

diferença (∆, delta) das variáveis hemodinâmicas (PAS, PP, PAM) e da capacidade 

funcional (TC6, FPM, FMR). Foi observada diferença estatística apenas na PP 

(tabela 3). 

Houve correlação significativa e fraca entre a melhora do desempenho no teste de 

TC6 e redução da PAS (r = 0,389; p = 0,031) (Figura 1). 

 

Tabela 1. Comparações do período pré e pós PRC no grupo feminino 

Dados expressos em média ± DP. Teste “t” de Student, para amostras pareadas. 

PAS = Pressão arterial sistólica; PAD = Pressão arterial diastólica; FC = Frequência 

cardíaca; PAM = Pressão Arterial Média; PP = Pressão de Pulso; DP= Duplo 

produto; SPO2 = Saturação de oxigênio; IMC = Índice de massa corporal; CC = 

Circunferência de cintura; FPM = Força de Preensão Manual; FMR = Força Muscular 

Respiratória; TC6 = teste de caminhada de 6 minutos. 

 

 

 

 

Variáveis Pré Pós Dif % P 

      

PAS (mmHg) 124 ± 15 121 ± 14 -3 -2,42 0,015* 

PAD (mmHg) 73 ± 7 72 ± 7 -1 -1,36 0,204 

FC (bpm) 74 ± 10 72 ± 10 -2 -2,7 0,074 

PAM (mmHg) 90 ± 9 88 ± 8 -2 -2,2 0,023* 

PP (mmHg) 52 ± 12 49 ± 13 -3 -5,76 0,069 

DP (mmHg·FC) 9181 ± 1574 8598 ± 1609 -583 -6,35 0,010* 

SPO2 (%) 98 ± 1 98 ± 1 0 0 0,820 

IMC (Kg.m-2) 27 ± 5 27 ± 4 0 0 0,165 

CC (cm) 83 ± 9 83 ± 9 0 0 0,408 

FPM (kgf) 20 ± 6 22 ± 7 2 10 0,002* 

FMR (cm H2O) -54 ± 21 -66 ± 16 -12 -22,2 0,000* 

TC6 (m) 228 ± 109 297 ± 103 69 30,2 0,000* 
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Tabela 2. Comparações do período pré e pós PRC no grupo masculino 

Variáveis  Pré Pós Dif % P 

      

PAS (mmgh) 125 ± 14 119 ± 15 -6 4,8 0,001* 

PAD (mmgh) 76 ± 9 75 ± 9 -1 1,3 0,471 

FC (bmp) 70 ± 10 70 ± 10 0 0 0,853 

PAM (mmHg) 92 ± 9 90 ± 10 -2 2,17 0,043* 

PP (mmHg) 49 ± 11 44 ± 11 -4 8,16 0,000* 

DP (mmHg·FC) 8641± 1430 8266 ± 1430 -375 4,3 0,036* 

SPO2 (%) 98 ± 1 98 ± 1 0 0 0,510 

IMC (Kg.m-2) 27 ± 5 27 ± 5 0 0 0,258 

CC (cm) 98 ± 11 98 ± 11 0 0 0,778 

FPM (kgf) 35 ± 8 38 ± 10 3 8,57 0,010* 

FMR (cm H2O) -88 ± 26 -96 ± 25 -8 9,09 0,042* 
TC6 (m) 352 ± 117 449 ± 124 97 27,55 0,000* 

Dados expressos em média ± DP. Teste “t” de Student, para amostras pareadas. 

PAS = Pressão arterial sistólica; PAD = Pressão arterial diastólica; FC = Frequência 

cardíaca; PAM = Pressão Arterial Média; PP = Pressão de Pulso; DP= Duplo 

produto; SPO2 = Saturação de oxigênio; IMC = Índice de massa corporal; CC = 

Circunferência de Cintura; FPM = Força de Preensão Manual; FMR = Força 

Muscular Respiratória; TC6 = teste de caminhada de 6 minutos. 

 

Tabela 3. Comparação dos efeitos do PRC entre homens e mulheres. 

Variáveis  Homens Mulheres Dif P 

∆ PAS (mmHg) -5,4 ± 9,98 -3,6 ± 8,8 1,8 0,394 

∆ DP (mmHg.FC) -375,7 ± 1175 -583 ± 1286 -208 0,454 

∆ PP (mmHg) -4,2 ± 7,20 -2,7 ± 8,88 1,5 0,000* 

∆ PAM (mmHg) -2,3 ± 7,30 -2,1 ± 5,18 0,2 0,884 

∆ FPM (Kgf) 3,3 ± 5,60 2,3 ± 2,90 1 0,491 

∆ FMR (cm H2O) 7,4 ± 15,54 12,2 ± 13,85 -4,8 0,315 

∆ TC6 (m) 96,6 ± 50,99 68,5 ± 32,10 28,1 0,090 

Dados expressos em média ± DP. Teste “t” Student para amostras independentes.  ∆ 

PAS = diferença entre a pressão arterial sistólica antes e após o PRC; ∆ DP= 

diferença entre o duplo produto antes e após o PRC; ∆ PP= diferença entre a 

pressão de pulso antes e após o PRC; PAM= diferença da pressão arterial média 

antes e após o PRC; FPM = diferença da força de preensão manual antes e após o 

PRC; FMR= diferença da força muscular respiratória antes e após o PRC; TC6 = 

diferença do teste de caminhada de 6 minutos antes e após o PRC. 
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Figura 1- Correlação entre a diferença da pressão arterial sistólica (PAS) e a 

diferença do teste de caminhada de 6 minutos (TC6) no período pré e pós programa 

de reabilitação cardiovascular.  

 

7 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foram analisadas adaptações crônicas promovidas por um PRC 

baseado em exercício físico, aplicado por um período de 3 meses de intervenção, 

comparando homens e mulheres. Os principais achados mostraram adaptações 

semelhantes em homens e mulheres, pois ambos tiveram reduções nas variáveis de 

PA (PAS, PAM) e DP. Os homens também apresentaram reduções na PP, o que 

não foi constatado em mulheres, possivelmente por apresentarem um total de 

participantes menor. Para diferença encontrada na PP de 2,7mmHg, no grupo de 

mulheres, seriam necessários 167 participantes do sexo feminino, considerando um 

erro β de 20%, utilizando a equação de Jekel et al. (1999). 

A importância destas adaptações pressóricas é destacada por Whelton et al. (2002) 

que apresentou que reduções na PAS estão associadas à diminuição da 

mortalidade, e também redução de acidente vascular encefálico (AVC) e doença 

coronária (DAC). Na análise hemodinâmica do nosso estudo o grupo feminino 
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mostrou uma redução de 3mmHg, o que está associado, segundo a literatura com 

uma diminuição de 4% de mortalidade, 8% de AVC e 5% de DAC (WHELTON et al., 

2002). No grupo masculino houve redução de 6mmHg na PAS, que se associa, de 

acordo com a literatura, com diminuição 7% de mortalidade, 14% de chances de um 

AVC e 9% de DAC (WHELTON et al., 2002).  

A respeito das adaptações na capacidade funcional observou-se um aumento de 

FPM nos dois grupos (8,57 e 10%, respectivamente em homens e mulheres). A 

melhoria da força de preensão manual está associada a capacidade funcional pois, 

segundo Haider et al. (2016), indivíduos que possuíam maior capacidade de força no 

handgrip, apresentavam melhores índices de autonomia (HAIDER et al., 2016). A 

melhoria da força de preensão manual é atualmente valorizada como um importante 

marcador da independência funcional, uma vez que, idosos que apresentam maior 

força de preensão, são aqueles que realizam um maior número de atividades do 

cotidiano, o que pode favorecer a autonomia (GOPINATH et al., 2017). 

No nosso estudo observou-se um aumento expressivo da distância percorrida no 

TC6 em ambos os grupos. Os achados também evidenciaram uma correlação 

significativa (r = 0,389), mas fraca, entre a melhoria do TC6 e a magnitude da 

redução da PAS. Esses resultados são importantes, uma vez que há relação entre o 

TC6 com mortalidade por todas as causas e mortalidade específica por DAC, em 

idosos (YAZDANYAR et al.; 2014). O TC6 é um teste muito valorizado por 

sociedades médicas, para aplicar em pacientes com doença cardíaca ou pulmonar 

crônica, a fim de medir resposta ao tratamento, predizer morbidade e mortalidade 

(MORALES-BLANHIR et al., 2011). 

A melhoria da FMR é um importante marcador para pacientes, isso porque a 

fraqueza dos músculos inspiratórios pode causar dispneia e intolerância aos 

esforços (CARUSO et al., 2015). Em nossos achados observou-se melhora 

expressiva na FMR nos dois grupos analisados. Esses resultados são corroborados 

pelos estudos de Laoutaris et al. (2013) e de  Hermes et al. (2015) que mostraram 

que, pacientes que foram submetidos e que realizaram o treinamento aeróbio, 

treinamento de força, combinado com o treinamento muscular respiratório, 

apresentaram uma melhora nos parâmetros da capacidade funcional, na qualidade 
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de vida e na própria FMR, em relação aos pacientes que realizaram apenas 

treinamento aeróbio e treinamento de força em um PRC. 

Embora os resultados deste estudo sejam bastante promissores, algumas limitações 

devem ser consideradas, tais como: nem todos os participantes passaram por todos 

os procedimentos de avaliação, por se tratar de um banco de dados, onde algumas 

informações não estavam disponíveis aos pesquisadores. Contudo, mesmo 

considerando essa limitação, o menor número de pessoas avaliadas foi de 13 

indivíduos (sexo feminino) no teste de caminhada de 6 min, o que permitiu realizar 

análise estatística, com resultados significantes. Outra limitação a se considerar é o 

tempo de acompanhamento de apenas 12 semanas, que limita tirar conclusões para 

a evolução das intervenções do PRC em longo prazo.   

 

8 CONCLUSÃO 

 

O nosso estudo demonstrou que as mulheres foram beneficiadas pelo PRC, de 

maneira semelhante aos homens, demonstrando melhoras nas variáveis 

hemodinâmicas e funcionais, mostrando um efeito potencial do PRC na prevenção e 

no tratamento de DCV. 

Esses achados podem ser úteis aos profissionais da saúde e a sociedade em geral 

para que, mais mulheres possam se beneficiar e usufruir do PRC. Mais estudos 

direcionados ao público feminino são necessários para delimitar os efeitos do PRC 

em longo prazo.  
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