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Saúde

RESUMO

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome cardiovascular com enorme impacto na saúde pública pelas elevadas taxas de morbimortalidade a 
que está associada. É o produto final de diversas alterações hemodinâmicas e complexos mecanismos compensatórios intrínsecos. Caracteriza-se 
por uma redução do débito cardíaco e aumento da pressão venosa, com congestão venosa pulmonar e sistêmica acompanhadas de alterações 
moleculares que conduzem a uma deterioração crônica e progressiva do coração e morte precoce dos cardiomiócitos. Dentre as consequências 
dessas adaptações podem ser especificados a redução na capacidade funcional, dispnéia e fadiga, com reflexo direto na qualidade de vida.O 
objetivo do estudo foi avaliar a função pulmonar, força muscular respiratória e capacidade do exercício em indivíduos com insuficiência cardíaca 
submetidos a protocolo de exercícios aeróbicos e de força associados à ventilação não invasiva (VNI) quando comparada a realização destes 
exercícios sem suporte ventilatório. Trata-se de um estudo de caso, realizado no Hospital das Clínicas da UFPE, no setor de Reabilitação Cardíaca. 
Os voluntários foram aleatoriamente alocados em dois grupos – Grupo 1 – VNI + exercício e Grupo 2 – exercício (controle). Primeiramente, 
realizaram uma avaliação que constava da avaliação da função pulmonar, força muscular respiratória e capacidade máxima por meio da 
ergoespirometria e submáxima de exercício obtida pelo Glittre-ADL Test. O tempo de intervenção foi de 36 sessões ao longo de 12 semanas, e ao 
final destas os indivíduos foram submetidos novamente ao processo de avaliação.Em relação a função pulmonar e força muscular, não 
observamos diferença entre os valores pré e pós treinamento em ambos os grupos. Quanto a capacidade máxima de exercício, observamos no 
grupo 1, um VO2 máx pré de 34,69 e pós de 42,44. No grupo 2, VO2 máx pré 14,32 e pós de 17,46. Em relação a capacidade submáxima, no grupo 
1, o tempo total do Glittre – ADL Test pré treinamento 214 s e no pós 192. Já no grupo 2, pré 218s e pós 207s. Concluiu-se que ambos os grupos 
tiveram melhora em relação a capacidade máxima e submáxima de exercício, porém no grupo associada a VNI valores do teste submáximo e 
máximo de exercício apresenta um maior ganho.
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