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Fatores de risco cardiovascular 
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Níveis desejáveis de colesterol 
Colesterol total (mg/dL) 

Menor que 200 Desejável 

200 – 239 Limítrofe 

240 ou maior Alto  

LDL colesterol (mg/dL) 

Menor que 100 ótimo 

100 a 129 Quase ótimo 

130 a 159 Limítrofe 

160 a 189 Alto 

Maior que 190 Muito alto  

HDL colesterol (mg/dL) 

Menor que 40 Baixo 

Maior que 60  Alto  



Níveis desejáveis de triglicérides 

Triglicérides (mg/dL) 

Menor que 

150 

Normal 

150 a 199  Limítrofe 

200 a 499 Alto 

500 ou 

maior 

Muito alto 



Doença isquêmica do coração  

• Desproporção entre oferta e demanda de O2. 

• Músculo cardíaco - metabolismo 

predominantemente aeróbio com elevada extração 

de O2 e baixa margem de reserva- não há estoques! 

 

• Etiologia: 

• Principal: estreitamento da luz da artéria por placa 

de ateroma ≥75% 

• Menor frequência vasoconstrição (comum em 

usuários de drogas: cocaína e extase) 

 



Mecanismos oclusivos  

•Trombo não oclusivo sobre a placa pré-existente 

•Vasoconstrição 

•Inflamação 

•Rotura da placa aterosclerótica 
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Tratamento: reabilitação cardíaca 

  Somatório das atividades necessárias para 

garantir aos pacientes as melhores condições 

fisica, mental e social, de forma que eles 

consigam, pelo seu próprio esforço, reconquistar 

uma posição na comunidade e levar uma vida 

produtiva  

Organização Mundial de Saúde, 1964.  

Medicamentos 

Cirurgia 



Angioplastia 

  Técnica que utiliza um minúsculo balão inflado 

dentro da artéria obstruída com placas de gordura 

e sangue, além de uma “mini-tela” de aço que, 

aberta, facilita a passagem do sangue.  



Cirurgia de revascularização 
miocárdia 



Formas clínicas 

• Angina 

• Infarto do miocárdio 

• Insuficiência cardíaca 

• Morte subita de origem cardíaca  



Angina 

• Fluxo coronário é insuficiente para suprir as 

necessidades de O2 e nutrientes do miocárdio 

• Sintoma: dor precordial geralmente desencadeada 

por exercício físico, estresse mental, alimentação, 

exposição ao frio 

• Duração: ≤ 15 min 

                     melhora com repouso (  FC) 

 Angina estável 

Angina instável 



Angina estável 

 Início pode ser súbito ou desencadeado por esforço ou 

emoção sendo o tipo mais descrito: aperto, peso, pressão ou 

queimação. Intensidade variável. Irradiação para mandíbula e 

pescoço. Duração de 2 a 10 minutos 

 

 Pode manifestar-se como ofegância, dispinéia e 

arritmias em especial em idosos, diabéticos, mulheres e 

pacientes revascularizados. 

 Exame físico: habitualmente é normal e deve ser 

realizado minunciosamente 

 



Angina estável 

Classe Descrição 

I Não apresenta angina com atividades habituais. Surge com 

atividades físicas extenuantes ou exercícios rápidos ou 

prolongados 

II Limitação discreta com atividades fisicas habituais. Surge ao 

caminhar rápido em aclive ou ao subir escadas com frio, 

vento sob stress ou após as refeições, ou ainda após 

caminhar mais de duas quadras no plano 

III Importante limitação a atividade físicas habituais. Surge ao 

caminhar menos de duas quadras no plano ou quando sobe 

escadas em situações e velocidades normais 

IV Incapacidade de realizar qualquer atividade sem desconforto  



Angina Instável 

• Dor ou desconforto torácico ou equivalente 

• Ocorre em repouso ou aos mínimos esforços 

e dura mais de 10 minutos; OU 

• É severa e de início recente (4 a 6 

semanas); OU 

• Modelo em “crescendo”: mais intensa, mais 

frequente e prolongada que anteriormente 

 



Diagnóstico de Angina 

• Quadro clínico 

• Bioquímica sanguínea para fatores de 

risco 

• Eletrocardiograma de repouso 

• Eletrocardiograma de esforço 

• Cintilografia miocárdica 

• Cintilografia com stress farmacológico 

• Ecocardiograma com exercício 

• Angiografia 



Exercícios físicos e angina 

Altamente indicado: 

aumenta o limiar de isquemia pelo efeito vasodilatador  

 

Fatores importantes: 

1) Verificar autorização médica para a prática do exercício físico. 

2) Avaliar a possibilidade de morte súbita durante o exercício 
físico. 

3) Conhecimento adequado da fisiopatologia e do efeito do 
exercício físico nessa população. 

4) Dispor de acesso rápido ao atendimento médico em caso de 
urgência (recomenda-se a certificação em suporte básico de 
vida -BLS). 

5) Avaliar constantemente sinais como cansaço, alteração de 
comportamento, sintomas correlacionados e alterações 
hemodinâmicas durante o exercício físico. 



Exercícios aeróbicos e angina 
  Intensidade: entre 40 a 60% do VO2 máx. ou 

50 a 70% da FC de reserva.  

  Percepção subjetivo do esforço entre 12 e 13 

da escala de BORG 

  10bpm abaixo do ponto em que ocorreram 

alterações no teste de esforço 

 

 

FC treino = (FC máx - FC rep) x % + FC rep 

Teste máx Após 5´ 

repouso 

50% à 70% 



Exercícios resistidos e angina 

O treinamento resistido: 

1) Avaliado boa condição ventricular esquerda e boa 

condição cardiorrespiratória. 

2) Uso correto da medicação prescrita pelo médico. 

3) Pressão Arterial controlada. 

 

1 a 3 séries de 8 a 15 repetições  

40% a 60% da força voluntária máxima prevista 

 

 



Infarto do miocárdio 

  Manifestação clínica de isquemia miocárdica 

importante e/ou prolongada causando morte das 

células miocárdicas, decorrentes da presença de 

trombos totalmente oclusivos em placa complicada 

Características da dor:  

Pressão, aperto, esmagamento 

Queimação, indigestão 

Pontada 

Irradiação braço esquerdo, ombro esquerdo, mandíbula e 

pescoço  



Infato do miocárdio  

Fatores desencadeantes: 

Exercício físico intenso (maior em sedentários) 

Estresse mental (raiva) 

Ritmo circadiano (maior incidência no pico de 

cortisol) 



Infato do miocárdio  

Personalidade predisposta: tipo A 

Agressividade latente 

Impaciência 

Competitividade 

Estado permanente de stress 

Comportamento e comunicação rudes 

Pressão por falta de tempo no dia-a-dia 



Infarto do miocárdio - Diagnóstico 

• Quadro clínico 

• Marcadores de dano cardíaco 

• Eletrocardiograma 

• Métodos de imagem 

 

• Nas primeiras 6 horas: medicamentos anti-trombóticos 
(aspirina) 

 

• Para risco de infarto e teste ergométrico positivo: lesão de 
70% de olcusão.  

• Teste ergométrico negativo não significa que coronárias estão 
boas! 



Reabilitação pós infarto 

Efeitos deletérios do repouso prolongado no leito: 

Redução da capacidade funcional 

Redução da volemia 

Redução do rendimento cardíaco 

Alteração dos reflexos cardíacos 

Predisposição ao tromboembolismo pulmonar 

Redução da massa muscular 

Aumento da depressão e ansiedade 



Fases da reabilitação 

 Mobilização precoce: sentando o paciente e 

colocando-o em posição ortostática assistida, 

realizando movimentação passiva das articulações, 

complementada num período mais tardio por 

deambulação – enfermagem e fisioterapia 

 Teste ergométrico 

 Estratificação do risco e programação da 

atividade física 

 Protocolos especiais 



Principios gerais da sessão de 
reabilitação 

• Aquecimento: 5 min de caminhada, exercícios 

de mobilização articular 

• Exercícios localizados de baixa intensidade e 

utilizando pequenas massas musculares  

• Fase aeróbia: 20 a 30 minutos  

• Desaquecimento: alongamento e caminhadas 

leves de 5 a 10 minutos  

• Frequência mínima: 3 vezes na semana 

 



Cuidados 

• Não se exercitar em jejum 

• Fazer uso da medicação prescrita 

• Fazer reposição hidrica 

• Uso de roupas adequadas a condições de 

temperatura e umidade do ar 

• Equipamento e material de emergência  



Prescrição de exercícios 

• Individualizada 

• Monitorização eletrocardiográfica pode ser 

necessária para pacientes que apresentem 

arritmias desencadeadas ou agravadas pelo 

esforço e limiar baixo de isquemia silenciosa 

• Na presença de isquemia, recomenda-se 

monitorização por 6 -12 sessões até que se 

estabeleça o nível de tolerância ao exercício  



Prescrição de exercícios aeróbios 

• Intensidade: 50% a 80% do VO2 pico 

• 70-85% da FC máxima 

• 50-75% da FC de reserva 

• Percepção de esforço: 12 a 16 pela escala de Borg 

• 10bpm abaixo do ponto em que ocorreram 

alterações no teste de esforço 

• Duração: de 20 a 70 minutos 

• Frequência: De 2 a 4 dias na semana 



Prescrição de exercício resistido 

• 1 a 2 séries de 8 a 10 repetições 

• 30% a 60% da carga voluntária máxima 

estimada 

• Pequenos grupamentos musculares  

• Evolução lenta 

 

 



Efeitos favoráveis do exercício físico 

Interfere favoravelmente na esfera emocional. Ação 

anti-depressiva 

Comparado com angioplastia, reduz eventos em 

univasculares com menor custo 

Reduz morbidade e mortalidade cardiovascular na 

doença coronariana e na insufiência cardíaca crônica 

Diminui elementos pró-inflamação 



Efeitos favoráveis do exercício físico  

Reduz pressão arterial 

Auxilia na elevação do HDL colesterol e redução dos 

triglicérides 

Contribui na redução do peso corporal 

Equilibra modulação autonômica 

Interfere favoravelmente na função endotelial 

Reduz a resistência a insulina 

Diminui elementos sanguíneos pró-trombóticos 



Questões para estudo 

1) Explique os mecanismos que elevam as PAS e PAD durante 
os exercícios aeróbios, resistidos dinâmicos e estáticos; 

2) Cite 4 cuidados que o professor deverá ter com alunos 
hipertensos 

3) O que é angina pectoris? Como os exercícios 
contribuem para o paciente com angina? 

4) Quais recomendações de exercícios para alunos 
que sofreram um infarto?  

5) Que sintomas são indicativos de que o aluno 
precisa de uma avaliação cardiológica mais 
detalhada?    


