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Resumo: O objetivo foi analisar, por meio de revisão sistemática, os efeitos do exercício 

físico em indivíduos com Insuficiência Cardíaca do tipo Chagásica (ICCh). Os achados 

mostram que a limitação metodológica ainda é evidente quanto à definição e organização 

de diferentes tipos de treinamento para a melhora do quadro clínico do paciente, sendo 

necessário mais estudos para possibilitar melhor direcionamento. No entanto, a prática do 

exercício físico constitui ferramenta no tratamento do ICCh. 
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INTRODUÇÃO 

A doença de Chagas, descrita desde 1909 por meio 

do brasileiro Carlos Chagas, é decorrente da infecção 

pelo protozoário Trypanossoma cruzi. Tal doença, 

apresenta-se com uma fase aguda, que pode ser 

sintomática ou não e, uma fase crônica, que pode se 

manifestar em formas indeterminadas, cardíaca, 

digestiva ou cardiodigestiva (BRASIL, 2019). 

Especificamente, quanto à forma cardíaca, tal 

enfermidade resulta em indivíduos portadores de 

insuficiência cardíaca de etiologia chagásica (ICCh), 

que se constitui na miocardite fibrosante focal, de 

baixa intensidade, porém incessante, devido a 

infecção persistente do protozoário. Cerca de 30% 

dos infectados desenvolvem, tal doença com 

manifestação clínica, que pode incluir sintomas e 

desde insuficiência cardíaca, até eventos 

cardiometabólicos, arritmia, sintomas anginóides e 

morte súbita. Dentre as formas de tratamento 

existentes, a prática de exercícios físicos aparece 

como uma possível forma de tratamento não 

farmacológica para portadores de ICCh (SANTOS-

FILHO et al. 2018). 

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo 

analisar, por meio de uma revisão sistemática, os 

efeitos da prática de exercícios físicos em portadores 

de ICCh. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Dentro do propósito estabelecido, foi realizado um 

levantamento bibliográfico em artigos publicados nas 

plataformas PubMed e Scielo, no período de 2010 a 

2019, utilizando os descritores em inglês e português  

“Doença de Chagas”, “atividade física”, “treinamento 

de resistência”, “treinamento de força” e 

“treinamento aeróbio”.  

Após os cruzamentos dos descritores foram 

encontrados 37 artigos no período mencionado, 

sendo 7 (sete) destes relacionados com a proposta do 

estudo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os sete estudos analisados ao tema proposto, 

abordam marcadores para análise distintos, mas com 

semelhanças importantes, principalmente quanto a 

metodologia do treinamento aplicado.  

Lima et al (2010), observaram em um treinamento 

físico aeróbio (TAE), de homens adultos durante 12 

semanas, melhora em parâmetros funcionais, 

consumo de oxigênio (VO2) e na Frequência 

cardíaca (FC) pico pós treinamento. No entanto, não 

houve mudanças em relação a FC em repouso, 

pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) e, 

índice de massa corporal. Já Mendes et al, (2011), ao 

realizar TAE controlado (2 sessões semanais com 

duração de 30 a 60 minutos por 6 semanas) em 14 

mulheres com ICCh, observaram melhoras na PAS, 

FC de esforço, duplo produto (DP) máximo,  pico do 

fluxo expiratório, pressões inspiratória e expiratória 

máximas, equivalente metabólico e VO2 máx.  

Além disso, Lima et al (2013), em outro artigo, 

observaram relação entre a melhora da capacidade 

fucional (CF) após o TAE, o níveis séricos do fator 

neurotrófico derivado do cérebro e a modulação 

autônoma em 19 pacientes com ICCh..Tais 



 

resultados apontam para a eficiência deste tipo de 

treinamento em portadores de ICCh..  

Já em uma proposta utilizando treinamento de 

resistência muscular (TRM), Fialho et al, (2012) 

observaram aumento de 10% na performance aeróbia 

em 13 mulheres portadores de ICCh após 6 meses de 

treinamento. Já Oliveira et al (2012), utilizando o 

mesmo protocolo, visando entender os efeitos do 

exercícios físicos no desequilíbrio do sistema 

nervoso autônomo, bem como, sua associação com a 

gênese da hipertensão, observaram que após 24 

meses de TRM, os valores de PA não apresentaram 

alteração, sugerindo que o este tipo de treinamento 

pode ser seguro para pacientes hipertensos tratados 

com doença de Chagas crônica, sem incidência de 

aumento da pressão arterial.  

Ao contrário de estudos com TAE, que 

demonstraram variabilidade da FC maior que a 

inicialmente esperada, que poderia estar relacionada 

às características fisiopatológicas da cardiopatia 

chagásica (NASCIMENTO et al. 2014), Da Silva 

Souza et al (2013), utilizando TRM, não observaram 

diferenças neste marcador em 18 pacientes com 

ICCh. 

Ainda, Mendes et al (2016), ao utilizar mesmo 

protocolo TRM mas com a adição de 30 minutos de 

exercício em esteira ou cicloergômetro, constatou 

melhorias na CF, na qualidade de vida, composição 

corporal, força respiratória, e na função cardíaca e 

melhora da função diastólica em pacientes com 

ICCh. Tais evidências corroboram para uma hipótese 

de uma melhor eficácia na prescrição de treinamentos 

mistos  

Por fim, Mediano et al (2016), analisaram uma 

intervenção de exercício físico de 8 meses, incluindo 

exercícios aeróbicos, de força e de alongamento (3 

vezes por semana, 60 minutos por sessão) em 12 

pacientes com ICCh , e demonstraram melhora na CF 

após 4 meses de treino e, enquanto a fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo (FEVE) e a força respiratória 

melhoraram após 8 meses. Além disso, em um 

complemento a este estudo Mediano et al (2017) 

concluíram que tal programa de treinamento 

melhorou o funcionamento físico e o desempenho 

físico (FC, PA e saturação de oxigênio) e a dor 

corporal. 

Na revisão feita, observamos que há protocolo 

padronizado para este grupo específico, vemos que a 

maior parte dos estudos usaram o mesmo protocolo 

de treinamento, portanto fica a dúvida se há outros 

protocolos que podem ser usados com essa população 

e se terão um resultado benéfico para tal. 

Sabendo que exercícios distintos causam adaptações 

diversificadas, devido as suas particularidades, é 

possível que diferentes protocolos de treinamento 

tenham melhor eficácia para proporcionar respostas 

variadas ao T. cruzi, sendo um ponto que requer mais 

estudos. 
 

CONCLUSÃO 

Com base nos parâmetros de controle utilizados, 

observa-se benefícios importantes da prática de 

exercícios físicos para ICCh. 

Apesar de grande maioria dos trabalhos encontrados 

priorizaram TAE, mais estudos envolvendo outras 

propostas de treino, principalmente do tipo misto, 

tornam-se necessárias, para a obtenção de conclusões 

mais robustas. 
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