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Reabilitação Cardiorrespiratória

“Ciência que AVALIA 
quando a limitação existe e 

VALORIZA que melhorar 
pouco, MUDA TUDO”

(Nesi cardiopulmonar)



• Indicações:

➢Asma;

➢DPOC;

➢Fibrose Pulmonar;

➢Tabagismo;

➢Bronquiectasias; 

➢Disfunção muscular periférica;

➢ Entre outros.

Reabilitação Pulmonar



Reabilitação Pulmonar
• Treinamento de MMSS x Nenhum treinamento, na DPOC = melhora da 

Dispneia.

Quando associado treinamento de MMSS ao MMII, nenhuma melhoria 
adicional.

McKeough, Z. J., Velloso, M., Lima, V. P., & Alison, J. A. (2016). Upper limb
exercise training for COPD. Cochrane Database of Systematic Reviews.

• Treinamento Muscular Inspiratório (TMI):

✓ diminui a dispneia;

✓ aumenta a força muscular inspiratória ;

✓ melhora a capacidade de exercício. 

✓ O treinamento físico, que é o principal componente da RP, leva à 
melhora dos sintomas respiratórios, da capacidade funcional e qualidade 
de vida.

Lanza, Fernanda. Dal Corso, Simone. (2017). Physiotherapy in asthma
patients: evidence-based intervention



Reabilitação Cardiorrespiratória

• TMI no Atleta:
➢Vem sendo considerado um potencial agente 

modificador de anormalidades dos músculos 
inspiratórios, aumento de força e endurance;

➢Consciência diafragmática;
➢Tempo I:E;
➢Carga e pressão Torácica;
➢Resistência e Força;
➢Treino dinâmico: TMI no tempo ON e OFF do 

exercício.



RECENT ADVANCEMENTS IN OUR UNDERSTANDING OF
THE ERGOGENIC EFFECT OF RESPIRATORY MUSCLE

TRAINING IN HEALTHY HUMANS: A SYSTEMATIC  REVIEW
set/2018

• Melhora da força e endurance do diafragma e músculos inspiratórios, independente da modalidade;

• A utilidade da RMT para melhorar o exercício de resistência.  Exercícios intermitentes e exercício de curta 
duração permanece incerto e justifica investigação. 



Estudo do Sono 

“Efeito do uso cpap na recuperação de atletas de 
alto rendimento”
• a redução da latência para início do sono REM, 
• em alguns parâmetros sanguíneos, 
• e redução nos tempos da prova de 10 km 

(Deltas),
• mas não promove alterações na ansiedade, 

experiência subjetiva no exercício, humor e 
depressão.

G Pantiga Junior - 2016 Unifesp



Reabilitação Cardíaca

• Indicações:

➢Pré e Pós op de cirurgia cardíaca;

➢ICC;

➢Angina Instável;

➢DAC;

➢HAS;

➢Arritmias controladas.



Reabilitação Cardíaca

Fase I Fase II Fase III e IV

Ambiente HOSPITALAR; Logo após a alta 
hospitalar;

Exercício como parte da 
vida cotidiana;

Início nas primeiras 24-
48hs, com ausência de 
sintomas e descartadas 
arritmias;

Paciente precisa de 
monitorização adequada 
e programa de 
tratamento 
individualizado;

A prescrição deve ser 
atualizada periodicamente 
para adaptar-se as 
comorbidades do paciente;

Exercícios de baixa 
intensidade

Duração variável: 3-4 
meses.

Realizada em academias ou 
ao ar livre;

Obs: Profissionais de 
educação física.



Atualização da Diretriz de Prevenção 
Cardiovascular da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia – 2019

• Treino aeróbico x fortalecimento muscular 
específico;

• Benefícios psicológicos.



A Reabilitação Cardiovascular apresenta uma 
redução de mortalidade total em pacientes pós IAM 
mostra metanálise de 22 estudos.

Sociedade Brasileira de Cardiologia. INSS-006-782X. 
Volume 103, n2. Agosto 2014

Exercício físico: Um método para reduzir o alto 
índice de acometimentos cardiovasculares

Appl Physol Nutr Metab 2011;6:S266-S298



Reabilitação Cardiopulmonar

➢ Prescrição do exercício:

• Intensidade; 
Baixa <64% FCmax
Moderada <64% a 76% Fcmax
Alta >76% Fcmax

• Duração x Frequência:
150 min/semana

A  realização de 75min/semana de exercício com intensidade 
moderada/alta se mostra tão eficaz quanto 150 min/semana com 
intensidade leve na redução de doenças cardíacas.

Guideline American Heart Association, 2019

• Tipo.



“Para a 
Reabilitação                 

Cardíaca, exercícios 
baseados em zonas 

de treinamento fixas 
não são a melhor 

escolha de 
prescrição.” 



Caso Clínico
➢Bruna Honório, 30 anos:

• Atleta profissional de vôlei;

• Sem histórico familiar;

• Exérese de Mixoma atrial por técnica robótica 
em 15 de maio;

• Início da Reabilitação Cardiorrespiratória em 
03 de junho.
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