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> continuação Reabilitação Supervisionada em Pacientes com Insuficiência Cardíaca Crônica Reduziu em 41%
o Índice de Eventos em Dez Anos

para este objetivo. Diante desses principais vieses, os resultados
obtidos pelo HF-ACTION foram modestos ou menos impactantes
em relação à expectativa dos profissionais que já realizavam
reabilitação cardíaca nos pacientes com ICC, e no cotidiano
conviviam com resultados diferentes. Em acréscimo, evidência
da melhora clínica, laboratorial e psicológica dos pacientes
inseridos nos programas de reabilitação era habitualmente
identificada nos Serviços de reabilitação cardíaca existentes,
sendo esses benefícios respaldados pelos já estabelecidos efeitos
favoráveis do exercício físico, mais especificamente nos pacientes
com ICC (Quadro 1) e no resultado de meta-análise de estudos
randomizados, nos quais os pacientes com ICC tiveram as suas
sessões de exercício supervisionadas. Segurança dos exercícios
e a efetiva redução da mortalidade total dos pacientes com ICC
foram identificadas3.

ventricular esquerda inferior a 40% e classes funcionais II e III,
foram randomizados para realizar exercício físico supervisionado
(63 pacientes) ou não realizar exercício regularmente (60
pacientes), sendo acompanhados durante 10 anos. Somente
12% dos pacientes do grupo de exercício se afastaram durante
o período. A intensidade do treinamento foi de 60% do V’O2 do
pico do exercício nos dois primeiros meses do programa e de
70% após esse período inicial. Além da segurança dos exercícios,
foram evidentes as melhoras da qualidade de vida e das variáveis
funcionais ao longo dos dez anos de seguimento em relação ao
início do programa dos pacientes treinados em relação aos do
grupo controle não treinados (Figura 1).

Melhora da função endotelial

•

Atenuação da dismodulação autonômica

•

Efeito anti-inflamatório

•

Modificação favorável dos efeitos neuro-hormonais

•

Desenvolvimento de células progenitoras endoteliais

•

Neo-vascularização da musculatura esquelética

•

Aumento do número de mitocôndrias e de enzimas do
metabolismo celular

•

Redução da perda de fibras musculares esqueléticas B
II e prevenção d a perda de fibras oxidativas do tipo I

•

Aumento da eficiência ventilatória

•

Elevação do V’O2 do limiar ventilatório, da tolerância ao
exercício e do consumo de oxigênio do pico do exercício
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Quadro 1. Principais efeitos da atividade física nos pacientes com
insuficiência cardíaca crônica1.
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Estudo longitudinal randomizado e controlado ítalo-norte
americano muito recente dá um alento àqueles que entendem
ser o exercício físico um poderoso e indiscutível tratamento
para quase todos os cardiopatas estáveis, incluindo os pacientes
com ICC4. Nele, 123 pacientes com ICC com fração de ejeção

Grupo de
treinamento

Grupo
controle

Valor de p

V’O2 pico

+ 14,7%

- 2,5%

p < 0,01

Fração de ejeção do
ventrículo esquerdo

+ 11,1%

- 18,9 %

p < 0,01

Qualidade de vida

+ 6,0%

- 5,0%

p < 0,01

VE/VCO2 slope

-12,5%

+ 2,3%

p < 0,01

Frequência cardíaca em
repouso

-10,9%

+ 2,3%

p < 0,01

Figura 1. Variações percentuais após 10 anos de seguimento em relação
à condição basal dos pacientes com ICC do grupo de exercício e dos
pacientes com ICC do grupo controle. Todos com valor de p < 0,01.
Modificado da referência 4.
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O que se lê sobre
Ergometria e
Reabilitação...
Hoje
Resposta neural a imagens de
alimentos e exercício

Dra. Andréa London
Hospital Pró-Cardíaco

Prescrição de exercícios no consultório
Este artigo nos leva a reflexões sobre como
orientamos os pacientes no consultório em
relação à prática de exercícios: 20 a 30 minutos,
pelo menos 2 a 3 vezes por semana, da atividade
que o paciente mais gostar é suficiente?
Embora o sedentarismo deva ser amplamente
combatido, a prescrição de exercícios deve ser
tão específica quanto a de anti-hipertensivos,
considerando não só a preferência do paciente,
mas também os diferentes benefícios das
diferentes modalidades.

Boa notícia para as mulheres que se exercitam
pela manhã! Um pequeno estudo observou
que mulheres que caminham 45 minutos no
período matinal, a uma velocidade média de 4
mph, sentiram-se menos atraídas por fotos de
alimentos, ingeriram menos calorias e foram
mais ativas pelo resto do dia em comparação
ao dia em que não se exercitaram. A resposta
do cérebro a fotos de alimentos foi avaliada
por eletroencefalograma e, após o exercício
matinal, houve diminuição da motivação
alimentar neurologicamente mediada.

Katz MH. Arch Intern Med. 2012;172(17):1283-1284.

Hanlon B, Larson MJ, Bailey BW, et al. Med Sci Sports
Exerc. 2012;44(10):1864-1870.

Treinamento de força e diabete
melito

Atividades de lazer e expectativa de
vida

Estudo prospectivo em mais de 32 mil homens
avaliou o papel do treinamento de força
na prevenção primária do diabete melito
tipo 2 (DM2). A prática de 150 minutos de
exercícios de força ou de exercícios aeróbicos
por semana reduziu o risco de DM2 em 34% e
52%, respectivamente. Houve maior impacto
quando o treinamento aeróbico e de força
foram associados, com redução de risco de
59%. O treinamento de força foi associado a
menor risco de DM2, independentemente da
associação ao exercício aeróbico.
Grontved A, Rimm EB, Willett WC, et al. Arch Intern
Med. 2012;172(17):1306-1312.

Estudo recente ratificou a interferência
favorável da atividade física de moderada a
alta intensidade nos períodos de lazer sobre
a expectativa de vida, especialmente depois
dos 40 anos. Intensidades equivalentes a 450
minutos por semana de uma caminhada rápida
foram associadas a ganhos de 4,5 anos na
expectativa de vida. Em uma análise conjunta,
ser ativo e estar dentro da faixa de peso normal
foi associado a um ganho de 7,2 anos de vida,
comparado a estar inativo e obeso.
Moore SC, Patel AV, Matthews CE et al. PLoS
Med 2012;9(11):e1001335.PLOS Medicine | www.
plosmedicine.org

DePois De ConsULtaR miLHaRes De méDiCos,
nos ConVenCemos De QUe estÁ tUDo Bem.

UnimeD-Rio. o maioR ínDiCe De satisFação De méDiCos CooPeRaDos.
Fonte: Pesquisa Datafolha – Cooperados.

ligue 0800 025 5522

Deixe o esforço para seus pacientes.
HW: os melhores produtos para diagnósticos cardiológicos.
[31] 3461 7226 www.hw.ind.br
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