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atividade física em crianças e 
adolescentes cardiopatas
introdução

a atividade física é indispensável para o desenvolvimento normal e bem-estar 
geral da criança, além de ajudar na prevenção de obesidade, hipertensão e 
doença aterosclerótica. a inatividade tem sido demonstrada como um fator de risco 
independente para doença cardiovascular1,2. 

na criança normal, o desempenho dessa atividade ocorre de forma habitualmente 
espontânea, se manifestando através de diversas brincadeiras, saltos, corridas, 
jogos ou mesmo esportes recreacionais, às vezes durante horas, fazendo com que 
ela alcance um grau de condicionamento bem razoável3,4.

a grande maioria das crianças sadias é incentivada pelos familiares a praticar 
esportes, na escola ou em clubes, e muitas delas se tornam atletas amadores 
ou profissionais. a criança cardiopata, como qualquer outra, também necessita 
se manter ativa e praticar exercícios físicos para um bom desenvolvimento 
neuropsicomotor e uma maior integração sócio-ambiental. entretanto, por serem 
cardiopatas e não terem uma orientação adequada, se tornam comumente restritas, 
até mesmo no desempenho de atividade básicas do cotidiano, fazendo com que 
sejam discriminadas nos diversos locais de convívio com seus pares e também no 
seio da família5,6.

nos dias atuais, as cardiopatias congênitas têm sido diagnosticadas em idades 
mais jovens, a correção cirúrgica ou intervencionista realizada mais precocemente, 
evitando danos de maior gravidade ou irreversíveis ao funcionamento do coração. 
os resultados são bem satisfatórios e têm possibilitado uma vida normal em grande 
percentual dos pacientes corrigidos. os avanços nas técnicas operatórias e a 
melhora no manuseio das mal-formações cardíacas têm alterado favoravelmente o 
prognóstico de muitas das lesões previamente consideradas inoperáveis6. 

a população de cardiopatas congênitos que atinge a idade adulta, como consequência 
dos progressos terapêuticos, tem crescido enormemente, como também a busca 
por orientação profissional que permita uma melhor qualidade de vida. estima-se 
que haja acima de um milhão de adultos com cardiopatia congênita nos estados 
Unidos7. vale ressaltar que a vida adulta pode trazer outras doenças que no paciente 
previamente cardiopata poderão, sem dúvida, causar um maior impacto8.

entretanto, a despeito de todas as evidências e dos bons resultados, um grande 
número de cardiopatas congênitos operados permanecem fisicamente inativos 
por causa da superproteção familiar e de seu meio ambiental, como também por 
falta de orientação do profissional médico quanto à liberação e adequação de 
exercícios para seu paciente, levando ao sedentarismo, que é comprovadamente 
prejudicial. a criança pode apresentar graves dificuldades sócio-emocionais caso 
seu cardiopediatra tenha como foco terapêutico apenas o coração e não considere 
o paciente como um todo5,6.

avaliando e liberando o paciente

nos casos de cardiopatias menos complexas com bom 
resultado cirúrgico, a criança pode ter um desempenho 
físico igual à criança normal, devendo ser liberada após 
avaliação funcional. estudo realizado por ching-chiu Kao 
em 34 crianças cardiopatas corrigidas, em boas condições 
clínicas, comparando-as a 34 controles normais, com o 
objetivo de avaliar o gasto total de energia e o nível de 
capacidade de exercício. os autores observaram que os 
meninos cardiopatas tiveram um gasto total de energia 
e um nível de atividade física inferior aos normais, fato 
este não observado nas meninas, mostrando que esses 
pacientes devem ser incentivados a praticar exercícios 
regulares e esportes em geral6.

nos pacientes com cardiopatias de maior complexidade, 
as lesões residuais são responsáveis, em parte, pela 
baixa capacidade física, mas a inatividade habitual e 
a falta de condicionamento aumentam a intolerância 
ao exercício. Um programa de reabilitação cardíaca 
pode vir a reverter parcialmente os efeitos desse mau 
condicionamento, assim como pode possibilitar ao 
paciente integrar uma academia segura para praticar 
atividades físicas ou esportes apropriados9,10.

estudo realizado por rhodes em 16 pacientes com 
cardiopatias complexas operados, com teste de 
exercício prévio mostrando um v’o2 máx e frequência 
cardíaca (fc) de pico < 80% do previsto, os quais foram 
submetidos a programa de reabilitação cardíaca de 12 
semanas e depois reavaliados. em 15 dos 16 pacientes 
houve melhora do desempenho no exercício mediado 
por um aumento no volume sistólico e/ou na extração de 
o2 durante o  , com aumento do v’o2 máx e da carga de 
pico9.
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os efeitos do treinamento com exercícios durante nove semanas foram observados 
por ruttemberg em 24 crianças cardiopatas operadas. os testes prévios detectaram 
níveis de capacidade física bem inferiores aos normais e os testes pós-treinamento 
mostraram melhora na carga de pico, embora com pouco ou nenhum aumento no 
v’o2 e na fc máxima11.

estudo realizado em nossa instituição, no qual foram avaliados pacientes 
submetidos à correção cirúrgica de tetralogia de fallot, mostrou limitação causada 
pela cardiopatia mesmo após correção12. foram submetidos a teste de exercício em 
esteira ergométrica 30 pacientes, idade 10,6±3,3 anos, em seguimento de 4,7±1,9 
anos, todos assintomáticos, 70% submetidos a protocolo de bruce e 30% a protocolo 
de rampa, seguindo as normas e disponibilidades do serviço de ergometria do 
instituto. os resultados obtidos foram: fc basal: 85±17 bpm; fc pico: 170±24 bpm; 
pressão arterial Sistólica (paS) basal: 98±13mmHg; paS pico: 120±26mmHg. foram 
observados baixa capacidade de exercício em 90% dos pacientes, uma incidência 
de arritmias em 20%, déficit cronotrópico e duplo produto abaixo de 20.000 bpm.
mmHg em mais de 50% dos pacientes12 (figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

a conclusão desse estudo foi que apesar de boas 
condições clínicas, os pacientes, em sua maioria, 
apresentaram baixa capacidade de exercício, limitação 
cronotrópica, baixo duplo produto de pico e elevado 
percentual de arritmias cardíacas. tais resultados 
expressam a necessidade de avaliação funcional desses 
pacientes para uma possível liberação para a prática 
regular de exercício ou ainda o encaminhamento para um 
programa de reabilitação cardíaca que irá prepará-lo para 
integrar um centro de atividades físicas13.

recomendações
o cardiopediatra deve estar apto a fornecer orientações 
quanto aos tipos de exercícios específicos para sua 
condição clínica. deve-se avaliar a qualidade e a 
quantidade do esforço, saber a efetiva participação da 
criança em atividades esportivas ou de lazer, que pode 
ser pesquisada através de questionários, entrevistas, 
observação direta ou testes objetivos14.
as recomendações de exercício para o cardiopata 
vão depender do tipo de defeito e sua gravidade, os 
resultados após correção cirúrgica quando houver, o tipo 
de atividade planejada pelo paciente e o desejo deste em 
praticar determinado esporte ou exercício. os exercícios 
competitivos para pacientes portadores de cardiopatias 
congênitas devem seguir as recomendações da 36ª 
conferência de bethesda, devendo ser indicados de 
acordo com o grau de comprometimento cardiovascular 
de cada paciente15. deve ser feita uma avaliação 
individual rigorosa e, após esta, o exercício regular deve 
ser orientado e incentivado em todos os pacientes com 
cardiopatia congênita5,14,15. n
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Figuras 1 e 2 - capacidade de exercício conforme percentil (cumming,1978) e resposta cronotrópica.

Figuras 3 e 4 - duplo produto em mmHg.bpm e ocorrência de arritmias.

Figuras 5 e 6 - redução da fc no 1 º minuto da recuperação e classe funcional objetiva segundo nYHa.
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Figuras 1 e 2 - capacidade de exercício conforme percentil (cumming,1978) e resposta cronotrópica.
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ARTIGO




