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A insuficiência cardíaca (IC) é um importante problema de saúde pública. Caracteriza-
se como uma condição crónica e progressiva na qual o músculo cardíaco é incapaz de
bombear sangue suficiente para atender às necessidades de sangue e oxigénio do
corpo. Determina um padrão de respostas (p. ex.: hemodinâmicas, renais, neuronais e
hormonais), com impacto negativo na tolerância ao exercício físico e na qualidade de
vida      .
 
A incapacidade de realizar exercícios sem desconforto pode ser um dos primeiros
sintomas experimentados pelos doentes com IC e, muitas vezes, é o principal motivo
de procura por atendimento médico. Portanto, a intolerância ao exercício parece estar
intrinsecamente ligada ao diagnóstico de IC. Seria de esperar que existisse uma
estreita relação entre os índices de função ventricular em repouso e a capacidade de
exercício   .
 
Na década de 30-40 acreditava-se que o doente com IC tinha necessidade de repouso
absoluto, i.e., entendia-se a doença como irreversível, o que levava ao afastamento
prolongado da vida ativa. Até o final da década de 1980, o exercício era considerado
inseguro para o doente com IC crónica     . Não era claro se algum benefício poderia
ser obtido com a reabilitação e existia a preocupação com a segurança do doente,
com a crença de que o stress miocárdico adicional causaria mais danos.

Uma premissa antiga era que os pacientes com IC aumentavam o seu risco de
mortalidade com o exercício. Muitos doentes com IC são sedentários ou inativos,
apresentando uma maior intolerância ao exercício, não estando relacionado apenas à
disfunção sistólica mas também à retenção de líquidos e à atrofia muscular   . Estes
doentes carecem de encorajamento para aumentar a sua atividade física e
desenvolver uma rotina regular de exercício físico. Idealmente estes doentes devem
integrar um programa de reabilitação cardíaca monitorizado e acompanhado    .

Uma das limitações para a fraca adesão ao exercício físico por parte destes doentes
com IC crónica, é a pouca prescrição de reabilitação cardíaca. No entanto, (i) sabe-se
que a IC é provavelmente a patologia cardíaca que provoca mais dependência física e
comprometimento na realização das atividades da vida diária  ;  e (ii) existe
evidência científica que demonstra a segurança e os benefícios do exercício físico
neste grupo específico de doentes    , i.e., uma prática regular, bem prescrita e
monitorizada proporciona benefícios fisiológicos e psicológicos substanciais.
Compreende-se assim, porque o exercício físico é um componente integral do
tratamento destes doentes. Por outras palavras, o exercício físico em doentes com IC
parece ser seguro e benéfico, estando associado a uma redução significativa na
mortalidade por todas as causas e internamentos hospitalares    .

Destaca-se que o exercício físico regular demonstra melhorias na capacidade de
exercício, na carga de trabalho, duração do exercício, capacidade funcional, qualidade
de vida, força muscular e função endotelial        . Promove ainda o controlo de vários 
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fatores de risco, aumentando a fibrinólise, diminuindo a coagulabilidade sanguínea,
diminuindo os efeitos da atividade inflamatória, aumentando também a função
autonómica e prevenindo e regenerando a vasodilatação do endotélio dos vasos
sanguíneos, mediada pelo envelhecimento        .

Em complemento, é essencial prevenir a incapacidade que a imobilidade característica
dos períodos de internamento acarreta   , permitido também ao doente interiorizar
precocemente a importância da realização do exercício físico e sentir segurança na
realização do mesmo, acompanhado de profissionais competentes e integrar mais
facilmente os ensinamentos realizados acerca de fatores de risco e sinais de alerta     .

O programa de exercício físico deve evoluir de forma gradual, em termos de
intensidade, iniciando sem cargas externas ou equipamentos complexos. A
mobilização precoce nos primeiros dias de internamento é recomendada      .
Exercícios para o trabalho da capacidade cardiorrespiratória, mas também de força
muscular, devem ser parte integrante destes programas de exercício. O exercício
físico deve ser variado, procurando trabalhar o corpo num todo, devolvendo as
capacidades físicas funcionais de forma mais eficaz e eficiente.

A evidência científica tem demonstrado também que o treino de alta intensidade
intervalado é uma das metodologias de treino mais bem toleradas, segura e eficaz
nestes pacientes    . Em comparação com treinos contínuos de intensidade moderada,
o treino intervalado de alta intensidade demonstrou maiores efeitos no consumo
máximo de oxigénio    .
 
Verificamos desta forma alguns argumentos científicos a favor da segurança, eficácia
e eficiência de uma prática regular de exercício físico em doentes com IC crónica.
Podemos mesmo considerar estes doentes entre os que mais beneficiam de
programas controlados e monitorizados de reabilitação cardíaca, equiparando-se a um
tratamento não farmacológico.
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