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Resumos Temas Livres
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Efeito do treinamento físico aeróbico agudo na frequência cardíaca de repouso em 
idosos. Um estudo randomizado e controlado.
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Introdução: O número de idosos no Brasil aumentou nas últimas décadas, exigindo ações para 
melhorar a qualidade de vida nesta população, o exercício físico é uma das estratégias para 
essa meta, no entanto existe uma relativa carência de conhecimentos sobre as respostas da 
frequência cardíaca em repouso (FCR) e treinamento físico em idosos. A FCR é um indicador 
de condição física, vinculada aos sistemas respiratório, cardiovascular e muscular. Verificamos 
o efeito do treino aeróbico na FCR em idosos. Objetivo: Analisamos o efeito do treinamento 
físico na FCR em idosos. Método: Estudo multicêntrico com idosos saudáveis, randomizados 
em dois grupos, treinamento (GT) e controle (GC). Previamente todos os voluntários tiveram 
a frequência cardíaca (FC) coletada no braço esquerdo em repouso fisiológico (3min) com o 
uso de um aparelho digital da marca GTECH®. O GT foi submetido a um treinamento com 
característica aeróbica em uma intensidade entre 50% a 75% da FCpico. atingida no teste 
de esforço físico máximo realizado previamente com uma frequência semanal de 3 vezes de 
caminhada contínua e tempo total de cada sessão contendo 30 minutos, de acordo diretrizes 
do American College Sports Medicine (ACSM). O GC foi orientado em não participar de 
caminhadas sistematizadas. Após 3 meses os idosos do GT e do GC participaram de uma 
segunda análise da FC. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 
de São Paulo. Utilizamos como nível de significância p ≤ 0,05. Resultados: Recrutamos 28 
idosos com idade média de 68,6 anos (±4,1), 71% feminino, massa corporal média de 72,2Kg 
(±4,8), estatura de 1,58cm (±0,1cm), índice de massa corpórea (IMC) 30,0Kg/m2 (±4,75Kg/m2). 
Para o GT 22 pacientes, idade média de 68,6 (±4,6) anos, 68% feminino, massa corporal média 
de 72,8Kg (±15,5), estatura de 1,57cm (±0,1cm), IMC 30,8Kg/m2 (±4,10Kg/m2). Enquanto no 
GC 16 pacientes, idade de 69,0 (±5,4), 75% do gênero feminino, massa corporal média de 
77,6Kg (±14,1), estatura de 1,59cm (±0,1cm), IMC 30,8Kg/m2 (±4,4Kg/m2). Em relação aos 
resultados o GT não apresentou modificação [FC (BPM) 73,7 para 73,5 (p = 0,91) ∆% de 0,3]. 
O GC também não apresentou alteração [FC (BPM) 75,2 para 72,7 (p = 0,48) ∆% de 3,3]. 
Conclusão: O treinamento físico aeróbico em curto prazo com três meses de duração, não 
alterou a frequência cardíaca de repouso nos pacientes analisados, sugerimos um maior tempo 
de treino para que ocorra uma possível resposta diminuída na frequência cardíaca em idosos.
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Introdução: A roupa de compressão (RC) tem sido utilizada com o intuito de melhorar 
o desempenho esportivo. Entretanto, evidências quanto à eficácia desta estratégia 
são conflitantes. Objetivos: Evidenciar o efeito da RC nos membros inferiores (RCMI) 
durante exercício de alta intensidade (≥85% consumo de oxigênio de pico - VO2). 
Os desfechos avaliados foram desempenho de tempo, VO2, altura em salto vertical, 
concentração de lactato sanguíneo ([La]) e percepção subjetiva de esforço (PSE), 
em atletas e não atletas com idade ≥18 anos, sempre comparado ao controle sem 
compressão. Método: Revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos 
randomizados (ECR) nas bases PubMed, EMBASE, Cochrane, ClinicalTrials e 
em listas de referências de revisões anteriores. Os resultados foram descritos 
como diferença média ponderada (DMP) com intervalo de confiança (IC) de 95%. 
Resultados: Após avaliação criteriosa de 26 ECR, não houve diferença entre os 
grupos quanto ao desempenho de tempo (Contrarrelógio: -0,24 [IC95% -2,87–2,40]; 
Tempo até exaustão: -0,03 [IC95% -0,31–0,26]; VO2: 0,18 [IC95% -0,64–1,01]; 
Altura em salto vertical: -0,14 [IC95% -2,31–2,03]; [La]: 0,32 [IC95% -0,00–0,64] e 
PSE: -0,18 [IC95% -0,44–0,08]). Conclusões: Utilizar RCMI durante exercício de alta 
intensidade não evidenciou melhora no desempenho de tempo, VO2, altura em salto 
vertical, [La] e PSE. Entretanto, quando o tipo de RC foi analisado, indivíduos que 
utilizaram meias ou pernito de compressão demonstraram aumento na [La]. Novos 
estudos são necessários para elucidar a influência da compressão durante o exercício, 
especialmente sobre a cinética do lactato. Neste cenário, recomendações práticas 
sobre a utilização de RCMI devem ser cautelosas.
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Introdução: A quantidade de idosos no mundo aumentou nas últimas décadas. O 
envelhecimento ocasiona a perda da capacidade física, comprometendo as atividades 
cotidianas essenciais em idosos. O treinamento físico minimiza os efeitos deletérios do 
envelhecimento, contribuindo para uma melhor autonomia no cotidiano. A caminhada é uma 
das formas de exercício físico, no entanto existe a necessidade de maiores elucidações sobre 
a sua efetividade em melhorar a capacidade funcional (CF) em idosos. Objetivo: Analisamos 
o efeito do treinamento físico na CF em idosos. Método: Pesquisa com idosos saudáveis 
distribuídos de forma randomizada em dois grupos, treinamento (GT) e controle (GC). Antes 
da fase de treinamento os pacientes responderam o protocolo “Older Americans Resources 
and Services” (OARS) que analisa de maneira multidimensional a CF de idosos. O treinamento 
para o GT foi elaborado de acordo o American College Sport Medicine que consistiu em uma 
caminha ininterrupta de 30min., 3 vezes por semana, durante 3 meses com intensidade entre 
50% a 75% da FCpico. atingida no teste de esforço físico realizado anteriormente. Enquanto 
o GC foi instruído em não engajar-se em caminhadas sistemáticas no período concomitante 
ao GT. Ao final da 36a sessão os pacientes foram submetidos a uma segunda avaliação 
da CF. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo com 
nível de significância de p ≤ 0,05. Resultados: Recrutamos para o GT 40 pacientes, idade 
média de 68,2 (±5,5) anos, 67% feminino, massa corporal média de 73,5Kg (±12,6), estatura 
de 1,61cm (±0,1cm), IMC 28,5Kg/m2 (±4,9Kg/m2). Enquanto no GC 29 pacientes, idade de 
68,4 (±4,5), 79% do gênero feminino, massa corporal média de 67,7Kg (±14,6), estatura de 
1,57cm (±0,1cm), IMC 27,3Kg/m2 (±4,5Kg/m2). O GT apresentou alterações na capacidade 
funcional [OARS (unidade) 2,3 para 1,2 (p = 0,002) ∆% de 47]. Ocorreu uma fraca relação entre 
as capacidades física analisada pelo VO2pico relativo e funcional no GT [VO2pico e CF (r = 
0,43 e p = 0,005)]. Enquanto o GC não apresentou alteração na capacidade funcional [OARS 
(unidade) 2,1 para 2,4 (p = 0,45) ∆% de -15]. A relação entre as capacidades física e funcional 
resultou em um nível fraco e negativo no GC [VO2pico e CF (r = -0,32 e p = 0,09)]. Conclusão: 
O treinamento físico aeróbico elevou a capacidade funcional em idosos, resultando em uma 
melhor condição para o desempenho nas atividades diárias, autonomia física e qualidade de 
vida aos pacientes.
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operado com sucesso.
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Introdução: Aneurisma é definido como uma dilatação focal e permanente da 
artéria com um aumento acima de 50% do diâmetro normal do vaso. É polêmica a 
importância dos exercícios físicos isométricos de alta carga na gênese e evolução 
dos aneurismas aórticos. Relatamos um caso de atleta portador de aneurisma de 
aorta torácica ascendente operado com sucesso. Descrição do caso: Paciente 
masculino, 49 anos, professor de educação física e de artes marciais, assintomático, 
sem antecedentes cardiovasculares conhecidos. Afirmava histórico de atividade física 
intensa de longa data, com grande carga de peso. Investigação com radiografia de 
tórax e ecocardiograma transtorácico rotineira revelavam aneurisma da raiz da aorta 
ascendente com 60 mm de maior diâmetro e insuficiência valvar aórtica moderada. 
Foi indicada e realizada operação cardíaca com circulação extracorpórea para 
implante de prótese tubular valvulada e re-implante de óstios coronarianos (Bentall de 
Bonno), em caráter eletivo. O paciente não apresentou complicações peri-operatórias 
maiores. Teve como complicação episódio de fibrilação atrial (FA) aguda, revertida 
quimicamente. Permaneceu na UTI por sete dias e recebeu alta hospitalar no 11° dia 
de pós-operatório, em boas condições clínicas e da ferida operatória. Conclusão: 
Pacientes que mantêm uma rotina de exercícios físicos, tais como exercícios 
isoméricos e halterofilistas, tem maior predisposição a desencadear complicações 
graves do aneurisma de aorta, pois aumentam a pressão intratorácica, a frequência 
cardíaca, o débito cardíaco e apresentam picos de hipertensão durante o exercício, 
o que pode acelerar o crescimento do aneurisma e aumentar o risco de ruptura ou 
de dissecção aórtica. Recomenda-se a pacientes com esta patologia, e que ainda 
não preencham critérios para correção cirúrgica, a atividade física aeróbica e evitar-se 
exercícios isométricos de alta carga.
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