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INTRODUÇÃO  

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma doença cardiovascular caracterizada pela 

incapacidade do miocárdio em gerar débito cardíaco para atender as necessidades metabólicas 

do organismo. Esta patologia é descrita por anormalidades da função do ventrículo esquerdo 

que resulta em intolerância aos esforços e falha no bombeamento sanguíneo. Os hábitos de vida 

saudáveis podem influenciar positivamente para reabilitação de pacientes com IC.  

 

OBJETIVO   

 

Verificar os efeitos promovidos pelos exercícios aeróbicos no tratamento da IC por meio 

de revisão da literatura.  

 

MÉTODOS   

 

Foi realizada a busca inicial nas bases de dados Scielo e Pubmed, com os descritores: 

exercício físico, Insuficiência cardíaca, saúde, tratamento; e encontrados 56 artigos. Após a 

busca foram aplicados os critérios de inclusão: estudos publicados nos idiomas inglês e 

português, estudos originais com intervenção exclusiva em seres humanos, que tinham objetivo 
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semelhante a este trabalho e por último os publicados no período dos últimos 10 anos (2008-

2018). Ao final foram selecionados 13 artigos.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO  

 

Um estudo apresentou como resultado que um programa de 24 sessões de reabilitação 

cardiovascular melhora a capacidade funcional e o domínio psicológico, ademais pontuou que 

os pacientes portadores de IC devem ser inseridos nos programas de reabilitação cardíaca. A 

maior parte dos estudos encontrados evidenciaram uma melhora considerável na capacidade 

funcional e qualidade de vida de pessoas com insuficiência cardíaca   que foram submetidas a 

esforços físicos de intensidades leve e moderada, reduzindo o índice de morbimortalidade. No 

entanto, um estudo mostrou que a reabilitação cardíaca com base no exercício não teve efeito 

significativo no risco de mortalidade e hospitalização na IC de paciente com fração de ejeção 

reduzida. 

 

CONCLUSÃO 

 

O exercício físico é uma conduta não farmacológica que pode auxiliar efetivamente no 

tratamento de indivíduos portadores de IC, porém é necessário verificar o nível de gravidade 

de cada paciente, portanto deve ser indicado para complemento no tratamento dos pacientes 

com IC sob monitorização.  
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