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Resumo 
 
 

Introdução: O aumento da gordura abdominal e o sedentarismo contribuem 
para o risco de doença cardiovascular. A utilização de corrente elétrica de 
baixa intensidade (microcorrente) na região abdominal, associado ao exercício 
físico, parece ser um método inovador no aumento da taxa lipolítica dos 
adipócitos abdominais.  
Objetivos: Analisar os efeitos da utilização da microcorrente associada a um 
programa de exercícios em indivíduos saudáveis e com doença arterial 
coronária na gordura abdominal, e ainda, analisar os efeitos de um programa 
de exercício físico específico realizado no domicílio em indivíduos com doença 
arterial coronária, na fase de manutenção da reabilitação cardiovascular, na 
capacidade cardiorrespiratória.  
Métodos: Foram conduzidos três estudos: Estudo 1, em indivíduos saudáveis, 
durante 5 semanas (n=42), distribuídos aleatoriamente por quatro grupos 
experimentais (realizavam microcorrente e exercício físico: grupo 1- frequência 
25 a 10Hz, elétrodos transcutâneos, exercício físico após; grupo 2- frequência 
25 a 50Hz, elétrodos trancutâneos, exercício físico após; grupo 3- frequência 
25 a 10Hz, elétrodos percutâneos e exercício físico após; grupo 4- frequência 
25 a 10Hz, elétrodos transcutâneos e exercício físico realizado em simultâneo) 
e placebo (realizavam apenas exercício físico), onde foram avaliadas medidas 
de gordura abdominal; Estudo 2, em indivíduos saudáveis, durante uma 
sessão de microcorrente e exercício físico (n=83), distribuídos aleatoriamente 
por grupo experimental (realizavam microcorrente e exercício físico) e grupo 
placebo (realizavam exercício físico), onde foram avaliadas a atividade 
lipolítica (níveis de glicerol) e a oxidação de ácidos gordos (estimada pelo VO2 
e VCO2); Estudo 3, em indivíduos após um ano de evento de síndrome 
coronária aguda (n=44), distribuídos aleatoriamente em dois grupos 
experimentais (grupo 1- exercício físico no domicílio; grupo 2- microcorrente e 
exercício físico no domicílio) e um grupo controlo (cuidados habituais), durante 
8 semanas, sendo avaliados a gordura abdominal, o colesterol, a capacidade 
cardiorrespiratória, os hábitos de atividade física e alimentares e a qualidade 
de vida.  
Resultados: No estudo 1, após 5 semanas de intervenção de microcorrente e 
exercício físico, verificou-se uma redução das medidas de gordura abdominal 
(p<0,05); No estudo 2 observou-se que uma sessão de microcorrente 
associada ao exercício físico aumentou a taxa lipolítica, através da medição de 
glicerol (p<0,05), sem alterações significativas na oxidação de ácidos gordos, 
durante o exercício. No estudo 3, após as 8 semanas de aplicação de 
microcorrente associada a um programa de exercícios específicos no domicílio 
ocorreu uma diminuição significativa na gordura subcutânea (p<0,05). O 
programa de exercício físico de reabilitação cardiovascular no domicílio, per 
se, aumentou a capacidade cardiorrespiratória, na fase de manutenção 
(p<0,05). Não se verificaram alterações do colesterol total, dos hábitos 
alimentares, da atividade física e da qualidade de vida entre os três grupos.  
Conclusão: A utilização da microcorrente associada ao exercício físico parece 
ser um meio coadjuvante ao programa de exercícios, na redução do tecido 
adiposo abdominal em indivíduos saudáveis e em indivíduos após 1 ano de 
enfarte agudo do miocárdio. O programa de Reabilitação Cardiovascular no 
domicílio, em fase de manutenção, demonstrou melhoria da capacidade 
cardiorrespiratória. 
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Abstract 
 

Introduction: Increased abdominal fat and sedentary lifestyles contribute to 
the cardiovascular risk. Low-intensity electrical current (microcurrent) on 
abdominal region, associated with physical exercise, appears to be an 
innovative method to increase lipolytic rate of abdominal adipocytes. 
Objectives: This study aims to analyze the effects of microcurrent associated 
with an exercise program in healthy subjects and those with coronary artery 
disease on abdominal fat, and also to analyze the effects of a specific exercise 
program performed at home in subjects with coronary artery disease, in 
maintenance phase of cardiovascular rehabilitation in cardiorespiratory 
capacity. 
Methods: Three studies were conducted: Study 1, in healthy subjects, over 5 
weeks (n = 42) were randomly distributed in four experimental groups 
(performed microcurrent and physical exercise: group 1- frequency 25 to 10Hz, 
transcutaneous electrodes and physical exercise after; group 2- frequency 25 
to 50Hz, transcutaneous electrodes and physical exercise after; group 3- 
frequency 25 to 10Hz, percutaneous electrodes and physical exercise after ; 
group 4- frequency 25 to 10Hz, transcutaneous electrodes and physical 
exercise applied simultaneously) and placebo group (performed physical 
exercise) , to whom abdominal fat were measured; Study 2 in healthy subjects 
(n = 83) were randomly distributed in experimental group (performed one 
microcurrent and physical exercise session)  and placebo group (performed 
physical exercise) , it was evaluated the lipolytic activity (glycerol levels) and 
fatty acid oxidation (estimated by VO2 and VCO2); Study 3 was performed in 
patients after one year of coronary syndrome acute episode (n = 44) were 
randomly divided into two experimental groups (group 1- performed a home-
based exercise program and group 2- performed a home-based exercise 
program additionally used microcurrent on the abdominal region). and one 
control group (usualy care). Abdominal fat, cholesterol, cardiorespiratory 
fitness, habitual physical activity; dietary intake; and the quality of life were 
measured. 
Results: The study 1, after 5 weeks of microcurrent and exercise intervention 
showed a significantly decreased in abdominal fat measures (p<0,05); The 
study 2 showed a significantly increased lipolytic rate measured by glycerol 
levels in experimental group who performed microcurrent and exercise session 
(p<0,05), without significant changes in fatty acid oxidation during exercise. In 
study 3, after 8 weeks of microcurrent application associated with a specific 
home-based program there was a significantly decreased in subcutaneous fat 
(p<0,05). Home-based Cardiovascular Rehabilitation, per se, increased 
cardiorespiratory fitness, in the maintenance phase (p<0,05). There were no 
changes in total cholesterol, habitual physical activity, dietary intake, and 
quality of life among the three groups. 
Conclusion: The use of microcurrent associated with physical exercise seems 
to be a coadjuvant technique to an exercise program in reducing abdominal fat 
in healthy subjects and in patients after one year of coronary syndrome acute 
episode. Home-based Cardiovascular Rehabilitation program, demonstrates a 
cardiorespiratory fitness improvement, in the maintenance phase. 
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ESTSP Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto  
FC Frequência Cardíaca  
FCmáx Frequência Cardíaca Máxima 
GC Grupo Controlo 
GE Grupo Experimental 
GP Grupo Placebo 
HDL Lipoproteínas de alta densidade  
HSL Lípase hormona sensível  
HTA Hipertensão arterial  
ICC Coeficiente de Correlação Intra-classe  
IECA Inibidores da enzima de conversão angiotensina  
IL-1 Interleucina 1  
IL-6 Interleucina 6  
IMC Índice de massa corporal  
IPAQ International Physical Activity Questionnaire  
LDL Lipoproteína de baixa densidade  
LPL Lipoproteína lípase  
M0 Avaliação inicial  
M1 Avaliação final  
MET Equivalente metabólico  
PKA Proteína quínase A   
QFA Questionário Semi-Quantitativo de Frequência Alimentar  
RCT Randomized controled trials  
RCV Reabilitação cardiovascular  
RM Repetição Máxima 
SEM Erro padrão 
SNS Sistema nervo simpático  
TAD Tensão arterial diastólica  
TAS Tensão arterial sistólica  
TC Tomografia Computorizada  
TENS Estimulação elétrica nervosa transcutânea  
TG Triglicerídeos  
TNF-α Fator de necrose tumoral α  
VCO2 Volume de dióxido de carbono  
VO2 Volume de oxigénio  
VO2máx Consumo máximo de oxigénio  
VLDL lipoproteínas de muito baixa densidade  
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As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte na Europa, sendo 

responsáveis por mais de quatro milhões de mortes todos os anos (1), contribuindo 

largamente para uma das principais causas de morbilidade na Europa e em Portugal (1, 

2).  

Na prática habitual, a prevenção primária realiza-se em indivíduos com risco de 

desenvolver um primeiro evento cardiovascular (por exemplo, homens e mulheres 

com fatores combinados de tabagismo, tensão arterial elevada, diabetes ou 

dislipidémia) e a prevenção secundária caracteriza-se pelos esforços preventivos 

tipicamente concentrados em homens ou mulheres de meia-idade ou mais velhos com 

DCV conhecida (3). A prevenção da DCV nos jovens, nos idosos, ou naqueles com risco 

ligeiro ou moderado é ainda limitada, mas pode originar benefícios substanciais. 

Contudo, o conceito de prevenção primária e secundária foi substituído pelo 

reconhecimento de que o processo da aterosclerose é desenvolvido de forma 

contínua. Uma prevenção eficaz abrange tratamento médico e farmacológico, sendo 

que a atividade física é sugerida pelas recomendações como uma medida não 

farmacológica muito importante na prevenção cardiovascular primária e secundária 

(3). 

Os programas de Reabilitação Cardiovascular (RCV) têm demonstrado ser eficazes 

na gestão de fatores de risco e na redução da mortalidade e morbilidade em pacientes 

com DCV (4, 5). Estes programas envolvem componentes específicos como a educação, 

o aconselhamento, a alteração de comportamentos e o exercício físico, de forma a 

estimular um estilo de vida ativo e otimizar a redução do risco de DCV (6, 7). A 

implementação destes em ambiente domiciliar parece promover um aumento da taxa 

de adesão uma vez que combate algumas das causas da sua subutilização (8, 9). Além 

disso, estes centram-se no empowerment em saúde, ou seja, no processo de 

capacitação do paciente no controlo ativo dos fatores e decisões que moldam a sua 

saúde, demonstrando uma maior eficácia na gestão em saúde (10).  

Um estilo de vida sedentário associado a padrões alimentares errados tem um 

impacto no equilíbrio energético e parece contribuir para o excesso de peso (11, 12). A 

Organização Mundial de Saúde define o excesso de peso e obesidade como um dos 

principais fatores de risco para um conjunto de doenças crónicas, apresentando uma 
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incidência de cerca de 3,4 milhões mortes a cada ano, considerando-se assim um 

problema de saúde pública (13). 

Atualmente tem sido sugerido que a acumulação de maior quantidade de células 

adiposas na região abdominal está relacionada com o aumento de complicações 

metabólicas (14, 15). Esta associação parece dever-se à elevada taxa 

lipolítica/lipogénica dos compartimentos gordura visceral e subcutâneo profundo que 

promovem o aumento basal da concentração dos ácidos gordos livres (AGL) na 

circulação sanguínea (16-18). Este facto pode levar a um aumento da síntese hepática 

de triglicerídeos (TG), que se traduz em dislipidémias, aumento da resistência à 

insulina/intolerância à glicose, vasoconstrição arterial, hipertensão arterial (HTA) e, por 

fim, aterosclerose (19). Adicionalmente, o tecido adiposo parece ter um papel 

importante na contribuição da inflamação sistémica pela secreção de citocinas e 

quimiocinas, contribuindo assim para a disfunção endotelial e inflamação vascular de 

baixo grau que caracteriza a doença arterial coronária (20). Deste modo, fundamenta-

se que a redução da obesidade abdominal possa ser um alvo terapêutico em pacientes 

com DCV.  

A utilização de técnicas de eletrolipólise, através de microcorrente de frequência e 

de intensidade baixas, parece ser um método inovador no auxílio da lipólise do tecido 

adiposo abdominal localizado, devido à sua possível atuação ao nível dos adipócitos e 

dos triglicerídeos em si armazenados, com a estimulação da lipólise (21-23). A lipólise 

refere-se à hidrólise dos TG em AGL e glicerol, que podem ser utilizados como fonte de 

energia, nomeadamente durante o exercício físico (19). 

As DCV, especificamente a doença arterial coronária e o envelhecimento parecem 

estar associadas à diminuição da atividade física e, consequentemente, ao aumento de 

gordura abdominal visceral e subcutânea. A aplicação desta nova ferramenta 

eletrolítica associada a um programa de exercícios no domicílio pretende intervir 

diretamente sobre fatores de risco como o sedentarismo e obesidade, principalmente 

em indivíduos com distribuição de massa gorda de padrão andróide. Esta combinação 

poderá promover maiores ganhos em saúde, minimizando desta forma o risco 

cardiometabólico nesta população (4, 11, 12, 24).  

A evidência sobre os efeitos da microcorrente com o objetivo de estimular o 

aumento de lipólise – eletrolipólise- ainda é escassa, nomeadamente os seus efeitos 
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celulares e os seus mecanismos fisiológicos subjacentes, justificando assim a 

pertinência da presente investigação.  

Por outro lado, dado que este estudo assenta na intervenção em pacientes com 

DCV, torna-se pertinente desenhar um programa de RCV específico para esta 

população. A European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 

num estudo realizado em 28 países europeus, mostrou que, em Portugal, apenas 4% 

dos indivíduos realizam programas de RCV quer na fase treino, quer na fase de 

manutenção (25). Esta diminuta acessibilidade a programas de RCV e a baixa adesão 

associadas a este tipo de programas sugerem a implementação de programas de RCV 

no domicílio, em indivíduos com baixo risco cardiovascular. Contudo, comparando os 

programas de RCV no domicílio, devidamente estruturados e monitorizados, e os 

programas de RCV em ambiente clínico, não parecem haver diferenças quanto à 

manutenção dos níveis adequados de exercício físico e adesão ao programa a longo 

prazo (8, 26-32) 

O presente estudo tem como objetivo geral investigar o efeito no tecido adiposo 

abdominal da microcorrente associado ao exercício físico, em indivíduos saudáveis e 

em indivíduos após síndrome coronária aguda. É ainda objetivo geral desta 

dissertação, verificar os efeitos de um programa de RCV no domicílio desenhado para 

esse efeito. 

Para alcançar estes objetivos gerais, foram delineados objetivos específicos dos 

quais resultaram 3 estudos com amostras e metodologias distintas: 

x Estudo 1- Efeitos de um programa de microcorrente associado ao exercício 

físico, na gordura abdominal, durante 5 semanas, em indivíduos saudáveis. 

x Estudo 2- Efeitos de uma sessão de intervenção de microcorrente associada ao 

exercício físico, na atividade lipolítica e oxidação de ácidos gordos, em 

indivíduos saudáveis. 

x Estudo 3- Efeitos de um programa de RCV associado à microcorrente, na 

capacidade de exercício, na gordura abdominal, na qualidade de vida e nos 

fatores de risco, em indivíduos após um ano de episódio de síndrome coronária 

aguda. 
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A presente dissertação está organizada em oito capítulos: 

O presente capítulo, capítulo I, tem como objetivo introduzir o tema e justificar a 

pertinência da dissertação. 

O capítulo II consta de uma revisão da literatura que serve de base para a 

compreensão da doença cardiovascular, mais especificamente da doença coronária 

isquémica, incluindo a fisiopatologia da aterosclerose e fatores de risco, intervenção 

na doença coronária isquémica, destacando os programas de RCV e compreensão da 

atuação e efeitos da microcorrente. 

O capítulo III apresenta os objetivos da investigação de forma detalhada por estudo. 

O capítulo IV expõe a metodologia detalhada de cada estudo, incluindo 

participantes, instrumentos e procedimentos, totalizando três estudos.  

No capítulo V são apresentados os resultados de cada estudo. 

A discussão está descrita no capítulo VI, incluindo considerações metodológicas, 

limitação dos estudos, discussão dos principais resultados e perspetivas futuras. 

O capítulo VII comporta as principais conclusões da dissertação. 

Finalmente, no capítulo VIII está referenciada a bibliografia utilizada nesta 

dissertação, seguida dos anexos. 
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 DOENÇAS CARDIOVASCULARES 1.

As doenças cardiovasculares (DCV) continuam a ser a principal causa de 

mortalidade na Europa, representando 47% do total de mortes, sendo o sexo feminino 

mais afetado que o sexo masculino (33, 34). No entanto, a doença coronária 

desenvolve-se no sexo feminino cerca de 10 anos mais tarde em relação ao sexo 

masculino, que parece dever-se à presença de fatores de risco cardiovasculares em 

idades mais jovens no sexo masculino (35). As DCV contribuem largamente para as 

principais causas de morbilidade, invalidez e anos de vida perdidos, em deficiência e 

incapacidade em Portugal e na Europa (33). 

Nas duas últimas décadas tem-se verificado, na população portuguesa, uma notória 

redução da taxa de mortalidade por DCV (2). Estes progressos devem-se à adoção de 

medidas e estratégias preventivas, à melhoria substancial no diagnóstico e atuação nos 

fatores de risco modificáveis, como a hipertensão arterial (HTA) ou a dislipidémia, e 

aos significativos avanços nas técnicas inovadoras (2). Um correto e precoce 

encaminhamento do paciente para os locais onde os melhores diagnósticos e 

tratamentos podem ser administrados parece reduzir a taxa de mortalidade por 

eventos cardiovasculares e, por isso, ser um fator determinante no sucesso 

terapêutico (2).  

Uma das situações clínicas em que se tem refletido esta redução na taxa de 

mortalidade, é a doença coronária isquémica (2). Segundo o Instituto Nacional de 

Estatística (INE), no ano de 2007 a doença isquémica coronária apresentou na 

população portuguesa uma taxa de mortalidade com cerca de 45% e em 2011 de 

34,9% (2).  

A doença coronária isquémica define-se pela falta de oxigénio devido à inadequada 

perfusão do miocárdio, que causa um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de 

oxigénio pelo miocárdio (36, 37). A principal causa de isquemia do miocárdio é a 

existência de placas ateroscleróticas nas artérias coronárias (36, 37). A doença 

coronária crónica é considerada estável, quando apresenta episódios reversíveis de 
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desequilíbrio entre a procura/oferta de perfusão miocárdia, relacionada com isquemia 

ou hipóxia, geralmente induzida por padrão previsível, como uma atividade física 

intensa, emoção extrema ou outro tipo de stress e, normalmente, tipicamente 

reprodutíveis (38). A progressão da doença cardiovascular parece agravar-se nos 

pacientes com fração de ejeção ventricular esquerda reduzida e insuficiência cardíaca, 

com um número elevado de vasos afetados, com localizações mais proximais de 

estenoses coronárias, com maior gravidade das lesões, com isquemia mais extensa, 

com capacidade funcional mais deteriorada, com idade mais avançada, com estados 

depressivos significativos e/ou com angina mais grave (38). 

 FISIOPATOLOGIA DA ATEROSCLEROSE   2.

A aterosclerose é um processo patológico dinâmico e gradual de disfunção e 

inflamação do endotélio (39, 40).  Esta é caracterizada pela acumulação de lípidos e 

elementos fibrosos na parede das artérias resultando na sua redução e, 

consequentemente, na diminuição do fluxo sanguíneo e da capacidade de fornecer 

oxigénio aos tecidos (39, 40).  

A placa aterosclerótica é caracterizada por um espessamento focal assimétrico da 

íntima da artéria, resultado da acumulação de detritos necróticos ricos em lípidos e da 

migração e proliferação de células musculares lisas indiferenciadas (39, 41). Esta possui 

tipicamente um “capa fibrosa”, formado por células musculares lisas e matriz 

extracelular, que compreende o “núcleo necrótico” rico em lípidos e conteúdo 

inflamatório (39-42).  

Este processo patológico não ocorre aleatoriamente na árvore vascular arterial, mas 

sim nas "áreas de predileção", especialmente nas artérias coronárias, podendo resultar 

em eventos como o enfarte do miocárdio ou acidente vascular cerebral (40, 42, 43). 

Estas localizações anatómicas são geralmente regiões de bifurcação vascular, nas quais 

parece existir uma tensão hemodinâmica com fluxo turbulento, caracterizado por 

baixo shear stress médio (40, 41, 44, 45). Nestas regiões verifica-se um aumento da 

ativação e expressão de moléculas de adesão e inflamatórias, e um influxo de 
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lipoproteínas superior ao efluxo (39, 40, 43, 46). De facto, a prolongada e/ou repetitiva 

exposição do endotélio a fatores patogénicos, como a infeção, inflamação crónica, 

HTA, colesterol, diabetes, tabaco e provavelmente o stress contribuem para a lesão da 

placa endotelial, promovendo a exaustão das defesas de proteção endotelial e, 

consequentemente, a infiltração de partículas de lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL) induzindo reações pró-inflamatórias e a formação de placa aterosclerótica (37, 

43, 45, 47). 

O endotélio vascular apresenta uma função importante na modulação do tónus 

muscular através da síntese e libertação de óxido nítrico, sendo que a sua disfunção 

induz a diminuição de óxido nítrico ativo nas células do músculo liso vascular, a 

migração de macrófagos, a adesão de plaquetas e leucócitos, o que altera o padrão do 

vaso levando à migração de células musculares lisas para a túnica íntima, resultando 

em hiperplasia (39, 48-50).  

Estas alterações conduzem a mudanças na permeabilidade, permitindo um 

aumento da exposição a radicais livres de oxigénio, tal como o superóxido, que em 

contacto com as partículas de LDL sérica na íntima arterial promovem a sua oxidação, 

resultando na libertação de fosfolípidos (39, 40, 50). Este processo parece estimular as 

células endoteliais a expressar moléculas de adesão celular -CAMs (medeiam a entrada 

na parede vascular de leucócitos específicos, monócitos e linfócitos) e a produzir 

fatores de crescimento, incluindo o fator estimulador de células granulócitos-

macrófagos (39, 41, 42). Na íntima arterial, o fator estimulador de células granulócitos-

macrófagos permite que os monócitos adquiram características morfológicas de 

macrófagos, sendo que esta alteração encontra-se presente desde o início da sua 

formação, desempenhando um papel central no processo inflamatório da placa de 

ateroma, pela produção de citocinas inflamatórias, quimiocinas e radicais livres de 

oxigénio (37, 41). Estes macrófagos são conhecidos como células esponjosas, 

constituindo a mais particular característica histológica de um processo aterosclerótico 

(43, 51). Entre outras funções, estas células podem libertar hidrólases, como a 

colagenase e a elastase, contribuindo para a remodelação da parede vascular (37, 45).  

Durante os estádios mais avançados da lesão endotelial, a placa de ateroma sofre 

hipóxia local e, subsequentemente, aumenta a expressão de fatores de crescimento 

endoteliais vasculares e de moduladores angiogénicos (37, 41, 49). Estes fatores 
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angiogénicos promovem a formação de novos vasos vasa vasorum, constituindo uma 

neovascularização de forma a promover oxigenação e nutrientes à placa em 

crescimento (37, 40, 44). No entanto, numa fase mais avançada da formação da placa 

aterosclerótica, a infiltração de células inflamatórias simultaneamente com a 

libertação de citocinas pró-angiogénicos, pode resultar na formação descontrolada de 

microvasos na íntima arterial (37, 44, 45, 49). Os microvasos apresentam 

características permeáveis que favorecem o extravasamento local de eritrócitos, 

proteínas plasmáticas e células inflamatórias e, consequentemente, a ocorrência de 

hemorragia intraplaca (37, 44). Ainda, com a evolução da placa de ateroma, o número 

de células musculares lisas diminui e ocorre apoptose das células esponjosas, levando 

à libertação de metalprotéases (enzimas do grupo de proteínases) ativas que 

degradam a cápsula fibrótica e aumentam a probabilidade de rutura da placa (37, 43). 

O sistema imunitário celular, além de apresentar um papel fundamental na formação 

da placa de ateroma, pela ativação dos linfócitos T e dos leucócitos que produzem 

mediadores da inflamação localmente, possui um papel ativo na degradação do 

colagénio e da matriz extracelular, tornando-as mais propensos à rutura da placa (37, 

43). Com a rutura da placa de colagénio subendotelial, o núcleo lipídico e pró-

coagulantes ficam em contacto com o sangue circulante (37, 43). Isto conduz à 

ativação da cascata de coagulação e à adesão de plaquetas à parede do vaso, que 

conduzem à formação de um trombo e, eventualmente, à oclusão do vaso (37, 43). 

 DOENÇA CORONÁRIA E APRESENTAÇÕES CLÍNICAS 3.

As formas de apresentação clínica da doença arterial coronária incluem isquemia 

silenciosa, angina de peito estável, angina instável, enfarte agudo do miocárdio (EAM), 

insuficiência cardíaca e morte súbita (36, 38). 
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3.1. ANGINA  

As apresentações clínicas de doença coronária estável estão relacionadas com 

diferentes mecanismos que incluem: obstrução das artérias epicárdicas causada por 

placas coronárias; espasmo focal ou difuso das artérias normais ou afetadas por 

placas; disfunção microvascular; e disfunção do ventrículo esquerdo causada pela 

prévia necrose aguda do miocárdio e/ou a cardiopatia isquémica (38). Estes 

mecanismos podem atuar isoladamente ou combinados, sendo que as placas 

coronárias estáveis com ou sem revascularização prévia podem também ser 

totalmente silenciosas sob o ponto de vista clínico (38). 

Os episódios de isquemia/hipóxia geralmente manifestam-se por um desconforto 

torácico transitório localizado tipicamente retroesternal podendo ter ou não irradiação 

para os membros superiores, preferencialmente o esquerdo, região torácica dorsal e 

cervical (angina de peito), podendo surgir apenas pelo esforço, o que reflete presença 

de uma placa aterosclerótica estável ou podendo surgir também em repouso (angina 

instável), o que implica a presença de uma placa aterosclerótica instável (38).  

Nas mulheres de meia-idade a sintomatologia de angina de peito pode ser mais 

prevalente do que nos homens, provavelmente devido à doença microvascular mais 

frequente nas mulheres e não pela doença dos vasos coronários (38). 

A angina de peito é considerada típica quando cumpre os seguintes três critérios: 

Desconforto retrosternal descrito como: “pressão”, “aperto”, “peso” e duração inferior 

a dez minutos, despoletado pelo esforço ou stress emocional e é aliviado pelo repouso 

e/ou nitratos. Quando apenas dois dos três critérios estão presentes, a angina de peito 

é considerada atípica, e em situações de apenas um ou nenhum sintoma presente, a 

dor no peito é classificada de origem não-anginosa (38).  

3.2. ENFARTE DO MIOCÁRDIO  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o enfarte agudo do miocárdio (EAM) 

pode ser definido por sintomas, alterações eletrocardiográficas e valores elevados de 

marcadores bioquímicos de necrose do miocárdio (52). O EAM é uma das principais 

causas de morte e incapacidade em todo o mundo, esta pode ser a primeira 
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manifestação de doença arterial coronária ou ocorrer, repetidamente, em pacientes 

com doença estável (52). 

A sintomatologia de isquemia inclui o desconforto no tórax, anteriormente descrito 

na angina, ou um equivalente isquémico como dispneia ou fadiga (52). No EAM, o 

desconforto dura no mínimo 20 minutos, não é afetado pelo posicionamento, nem por 

movimentos ventilatórios e não apresenta uma posição antálgica (52). Ao desconforto 

pode estar associado suores, náuseas ou síncope (52, 53). Sintomas atípicos, como 

disritmia e paragem cardíaca, podem ocorrer (52, 53). O EAM pode ainda ocorrer sem 

dor torácica, nomeadamente em pacientes idosos, diabéticos, pós-operatórios e em 

doentes críticos (52, 53). 

O EAM pode ser classificado electrocardiograficamente com supra-desnivelamento 

de ST, o que pressupõe oclusão total do vaso coronária em causa ou EAM sem supra-

desnivelamento de ST em que a oclusão do vaso coronário não é total, a atitude 

terapêutica e prognóstico diferem entre os dois tipos de EAM (36, 53). 

 FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES  4.

Os fatores de risco cardiovasculares estão na base das DCV. Estes podem ser não 

modificáveis (história familiar, idade, sexo) ou modificáveis (hipertensão arterial, 

dislipidémias, diabetes, tabagismo, obesidade e sedentarismo). A prevenção dos 

fatores de risco cardiovasculares modificáveis parece reduzir em cerca de 50% a 

mortalidade por DCV (3).  

4.1. FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES NÃO MODIFICÁVEIS 

4.1.1 História familiar 

Uma maior incidência de DCV relaciona-se com a história familiar, sendo que a 

presença familiar de fatores de risco (HTA, diabetes mellitus, dislipidémia) associa-se a 

uma maior prevalência (3). A presença de eventos de DCV em familiares de primeiro 
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grau deve ser sistematicamente pesquisada nos homens até aos 55 anos e nas 

mulheres até aos 65 anos de idade (3).  

4.1.2 Idade 

A idade é um bom marcador de tempo de exposição aos fatores de risco de DCV 

conhecidos e desconhecidos (3). Com o envelhecimento ocorrem alterações 

fisiológicas no sistema cardiovascular, que promovem uma menor eficiência cardíaca 

(54). Como tal, quando ocorre uma condição do foro cardiovascular, a idade pode 

afetar a progressão da doença, agravando a situação clínica e o seu tratamento (54).  

4.1.3 Sexo 

Parece existir um maior risco de desenvolvimento de DCV no homem 

comparativamente à mulher na pré-menopausa (3, 35). Alguns autores sugerem o 

efeito protetor dos estrogénios endógenos (3, 35). Após esta fase, o risco parece ser 

semelhante para os dois sexos, com um pior prognóstico para as mulheres (3, 35).  

4.2. FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES MODIFICÁVEIS 

4.2.1 Hipertensão Arterial  

A hipertensão arterial (HTA) é o fator mais importante para DCV e doença renal 

crónica (55). 

A prevalência da HTA é de cerca de 30-45% na população mundial, em parte 

explicado pelo envelhecimento da população (55). Em Portugal, um estudo efetuado 

pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão (PHYSA), representativo da população 

adulta de Portugal Continental, demonstrou uma prevalência de HTA de 42,2% em 

2011-2012 semelhante à obtida em 2003 pelo estudo de prevalência de HTA na 

população Portuguesa de 42,1% (56, 57). Foi ainda demonstrado, nesse estudo, que na 

última década as taxas de conhecimento e tratamento da HTA praticamente 

duplicaram e a taxa de pacientes com HTA controlada aumentou cerca de quatro vezes 

em relação ao estudo de prevalência de HTA da população Portuguesa, efetuado em 

2003 (57). Esta melhoria significativa é coincidente com a legislação do conteúdo de sal 

no pão (decreto de lei 12 de Agosto, a Lei n.º 75/2009), com uma maior 
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consciencialização e conhecimento dos profissionais de saúde e da população em 

geral, que se revelou no aumento da utilização de medicamentos anti-hipertensores, 

em número, eficácia e associação, melhorando a adesão e o controlo do paciente (57) . 

A etiologia da HTA é multifatorial, englobando os hábitos alimentares, 

nomeadamente a ingestão de sal; o stress (pela alterações do sistema nervoso 

autónomo, sistema renina-angiotensina-aldosterona); a obesidade (hiperinsulinémia); 

a alteração do número nefrónios; a genética, nomeadamente alterações da membrana 

celular; e a ação dos fatores derivados do endotélio (58). 

A HTA é definida como valores de tensão arterial sistólica (TAS) ≥140mmHg e/ou de 

tensão arterial diastólica (TAD)≥90mmHg, segundo as recomendações das diretrizes 

European Society of Hypertension/European Society of Cardiology (ESH / ESC) 2013, 

que têm por base as evidências de randomized controled trials (RCT), estando descrito 

que indivíduos com estes valores apresentam benefícios no tratamento para a redução 

da HTA (55). Estas recomendações enfatizam a importância da quantificação global do 

risco cardiovascular do indivíduo, uma vez que apenas uma pequena fração da 

população de hipertensos apresenta um aumento da tensão arterial isolada(55). 

Ainda, a presença de outros fatores de risco cardiovasculares podem potenciar um 

elevado risco de DCV maior do que a soma individual de cada componente, e a 

terapêutica deverá ser direcionada para os diferentes fatores de risco cardiovasculares 

(55, 59, 60).  

4.2.2 Dislipidémia 

A dislipidémia caracteriza-se por um perfil anormal de lípidos e pode estar 

associada a outras doenças (dislipidémias secundárias) ou a interação entre uma 

predisposição genética e fatores ambientais (61). 

As guidelines da European Society of Cardiology referem que a elevação do 

colesterol total (CT) e do colesterol das lipoproteínas de baixa densidade (LDL) são 

considerados os objetivos primários da terapêutica, uma vez que estas parecem ser 

modificáveis pelo estilo de vida ou terapêutica medicamentosa, e apresentam uma 

forte relação na prevenção de DCV (61).  

A tríade lipídica aterogénica consiste na coexistência de níveis aumentados de 

remanescentes de lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), que se manifestam 
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por uma moderada elevação dos triglicéridos (TG), um aumento das partículas 

pequenas e densas de LDL, e uma redução dos níveis de colesterol das lipoproteínas de 

alta densidade (HDL) (61). No entanto, a evidência dos ensaios clínicos sobre a eficácia 

e segurança de uma intervenção baseada nesta tríade lipídica aterogénica, de maneira 

a reduzir o risco de DCV, parece ser limitada (61). 

A recente meta-análise Cholesterol Treatment Trialists Collaboration confirmou que 

o controlo da DCV era dose-dependente em relação à diminuição do LDL sendo, por 

isso, considerado o melhor alvo terapêutico (62). Uma redução absoluta para um nível 

de LDL <1,8 mmol/L (inferior a~70 mg/dL) ou pelo menos uma redução relativa de 50% 

no valor das LDL demonstra benefícios na redução de DCV (62). Para pacientes com 

risco cardiovascular muito elevado, o objetivo terapêutico para o LDL é < 1,8 mmol/L 

(inferior a ~70 mg/dL) ou uma redução ≥ 50% do valor basal de LDL, e para pacientes 

com risco elevado LDL < 2,5 mmol/L (inferior a ~100 mg/dL)(61).  

4.2.3 Diabetes Mellitus  

Diabetes Mellitus, ou simplesmente diabetes, é uma doença crónica que ocorre 

quando o pâncreas deixa de ser capaz de produzir insulina (Diabetes tipo1), ou quando 

o organismo não consegue utilizar a insulina que produz (Diabetes tipo 2). A insulina é 

uma hormona produzida pelo pâncreas, que permite que a glicose transportada no 

fluxo sanguíneo seja utilizada como fonte de energia pelas células. Por isso, a Diabetes 

Mellitus é uma situação definida por níveis elevados de glicose no sangue segundo as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde e da American Diabetes Association 

(63-65).  

Segundo a International Diabetes Federation, a Diabetes Mellitus afetou 

aproximadamente 360 milhões de pessoas no ano de 2011, dos quais mais de 95% 

teriam Diabetes Mellitus do tipo 2 (66). Estima-se que em 2030 este número 

aumentará para 552 milhões, sendo que cerca de metade das pessoas não conhecerá 

o seu diagnóstico (63, 66). 

O diagnóstico clínico de diabetes é, muitas vezes, sugerido pela presença de 

sintomas como: poliúria, polidipsia, infeções recorrentes, perda de peso inexplicável e, 

em casos graves, sonolência e coma, em conjunto com teste à glicose positivo, 

segundo os valores clínicos definidos pela Organização Mundial de Saúde e American 
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Diabetes Association. No caso de pacientes assintomáticos é essencial pelo menos 

mais de um teste à glicose no sangue/plasma com resultado positivo, quer em jejum, 

ou em provas de tolerância à glicose oral (63).  

A Diabetes Mellitus tipo 2 é caracterizada por um estado de resistência à insulina de 

longa duração, hiperinsulinémia compensatória e níveis variáveis de hiperglicémia, e 

por último, à falência das células β pancreáticas (63, 64, 67). O risco cardiovascular 

associado à diabetes deve-se ao desenvolvimento de complicações macrovasculares 

(coronárias, cerebrovasculares e arteriais periféricas) e, posteriormente, ao 

aparecimento de complicações microvasculares (renais, oftálmicas e neurológicas) (63, 

64, 67). A resistência à insulina, contínua e progressiva, parece ter um papel fulcral na 

disfunção endotelial e inflamação vascular, promovendo o desenvolvimento de placas 

de aterosclerose (67). O ateroma dos indivíduos com Diabetes Mellitus apresenta 

maior quantidade de lípidos, componentes inflamatórios e trombos do que em 

indivíduos sem Diabetes Mellitus (63) e, consequentemente, um maior risco 

cardiovascular. 

Hábitos alimentares incorretos e um estilo de vida sedentário têm sido associados 

ao desenvolvimento da Diabetes Mellitus tipo 2 (63). Assim, o incentivo da modificação 

do estilo de vida é uma das formas de prevenir ou retardar a progressão da doença 

nestes indivíduos (63).  

4.2.4 Tabagismo 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pandemia do tabagismo foi 

responsável pela morte de 100 milhões de pessoas no século XX. Em Portugal, estima-

se que o consumo de tabaco seja responsável por uma em cada dez mortes verificadas 

na população adulta e por cerca de uma em cada quatro mortes verificadas na 

população entre os 45 e os 59 anos (68).  

A quantidade elevada de substâncias tóxicas que leva a uma maior produção de 

espécies reativas de oxigénio faz com que o tabagismo seja considerado um dos 

maiores fatores de risco de DCV(69).  

O risco cardiovascular associado ao tabagismo parece dever-se a distúrbios 

hemostáticos associados ao stress oxidativo (69, 70), a anomalias lipídicas e à 

disfunção endotelial vascular (71, 72). O tabaco está relacionado com uma variedade 
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de marcadores inflamatórios (proteína C reativa, número de leucócitos, fibrinogénio), 

redução do nível de albumina, aumento da ativação de fatores de coagulação, 

números elevados de marcadores de disfunção endotelial, como o ativador do 

plasminogénio tecidual, aumento da viscosidade plasmática, devido ao aumento da 

quantidade de hematócritos (69, 71).  

A cessação tabágica está associada a uma redução significativa de desenvolvimento 

de doença coronária e EAM, embora a redução do risco pareça ser dependente da 

duração da cessação (71). Cerca de 50% da redução, dos níveis de marcadores 

inflamatórios e hemostáticos, parece ocorrer nos primeiros 10 anos após a cessação 

tabágica e apenas 20 anos após a cessação, os indivíduos apresentam os valores 

normais, como se nunca tivessem fumado (69, 71).  

4.2.5 Obesidade  

A obesidade é definida pelo aumento do peso corporal, que resulta na acumulação 

excessiva de gordura, e representa um problema de saúde pública mundial (73). 

Atualmente estima-se que mais de 1,1 biliões de adultos a nível mundial têm excesso 

de peso verificando-se de forma preocupante um aumento da prevalência em idades 

cada vez mais jovens (73).  

Segundo o estudo do Instituto Nacional de Estatística sobre esta problemática, 

realizado em 2005/2006, verificou-se que na população portuguesa a prevalência nos 

homens adultos com excesso de peso (40,6%) foi superior à das mulheres adultas 

(31,2%) (74). Em contrapartida, a obesidade nas mulheres foi mais elevada (16,0%) do 

que nos homens (14,3%) (74) . 

Nos adultos, o excesso de peso é caracterizado pelo índice de massa corporal (IMC) 

entre 25 a 29,9 kg/m2 e a obesidade como IMC ≥ 30 kg/m2 (3, 75). Outros índices têm 

sido utilizados com menor frequência, mas possivelmente com maior poder preditivo, 

como a medição da gordura corporal total, a circunferência da cintura, o rácio 

cintura/anca e o rácio cintura/altura (51, 76-79).  

A obesidade está associada a várias comorbilidades, tais como, síndrome 

metabólica, diabetes tipo 2, HTA, DCV, apneia do sono e cancro, o que torna a 

obesidade uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo 

(76, 80). 
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O tecido adiposo é um órgão endócrino e de armazenamento necessário para a 

homeostasia energética (75, 80, 81). Este tecido, principalmente composto por 

adipócitos, contém também outras células (por exemplo, fibroblastos, pré-adipócitos, 

células do sistema imunológico e endoteliais), que segregam hormonas e citocinas 

(adipocinas ou adipocitocinas) para ações endócrinas, parácrinas e autocrinas em todo 

o corpo (75, 80, 81).  

A obesidade é considerada a principal componente da existência da síndrome 

metabólica que é caracterizada pela presença de três ou mais das seguintes condições: 

obesidade, hiperglicémia, HTA, baixos níveis de HDL, elevados níveis de colesterol, 

e/ou hipertrigliceridémia (82, 83). A sua associação com a obesidade parece dever-se à 

produção desregulada de adipocitocinas, tais como o inibidor de ativador de 

plasmogénio- PAI-1, leptina, resistina, visfatina, adiponectina e citocinas, como o fator 

de necrose tumoral α (TNF-α), interleucina 1 (IL-1) e interleucina 6 (IL-6) pela gordura 

acumulada, contribuindo para a patogénese da síndrome metabólica (50, 80, 82). 

No contexto da obesidade, a inflamação do tecido adiposo parece desempenhar um 

papel importante na patogénese de complicações. Este processo inflamatório inicia-se 

pelo aumento das reservas do tecido adiposo, com hipertrofia e hiperplasia dos 

adipócitos e pelo aumento das concentrações de ácidos gordos em circulação que 

levam à produção de várias citocinas pró-inflamatórias incluindo TNF-α, IL1 e IL-6 (50, 

75, 80).  

O TNF- α  é uma citoquina endógena produzida por macrófagos e linfócitos após 

estímulo inflamatório, que influencia a resposta inflamatória, o sistema imunológico, a 

apoptose das células adiposas, o metabolismo lipídico, aumentando a lipogénese 

hepática, a sinalização de insulina e induz stress oxidativo (50, 80, 81). A IL-6, 

segregada por uma ampla variedade de células (por exemplo, adipócitos, células 

endoteliais, células β-pancreáticas, macrófagos e monócitos), regula a homeostasia 

energética e a inflamação, influenciando a transição da doença inflamatória aguda 

para crónica, tais como a obesidade e a resistência à insulina, promovendo a síntese de 

citocinas pró-inflamatórias e regulando negativamente a resposta inflamatória (50, 80, 

81). O tecido adiposo visceral liberta cerca de duas a três vezes mais IL-6 do que o 

tecido subcutâneo e parece segregar outras moléculas que estimulam ainda mais a 

expressão de IL-6 (80). A IL-6, IL-1 e TNF- α também podem suprimir a atividade da 
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lipoproteína lípase (LPL), que está associada a trigliceridémia, dislipidémia induzida 

pela diabetes e à síndrome metabólica (80, 81). 

A IL-6 parece induzir a resistência à insulina hepática, prejudicando a sinalização e 

afetando a fosforilação dos recetores da insulina, transportador de glucose 4 e outros 

fatores de transcrição específicos (80, 81). A leptina e a visfatina parecem também 

promover resistência à insulina (80, 81). 

Na obesidade, a leptina, hormona libertada pelos adipócitos, encontra-se 

aumentada, sendo a sua ação importante na redução do apetite e no gasto energético 

(50, 76, 81). Alguns estudos têm demonstrado que os seus efeitos estruturais e 

funcionais são similares à família de citocinas IL-6 e, portanto, parecem apresentar 

efeitos pró-inflamatórios (50, 80). Esta teoria é reforçada pela deteção de níveis 

elevados de proteína C reativa, na presença de leptina (80). 

As adipocinas e as citocinas pró-inflamatórias induzem a produção de espécies 

reativas de oxigénio, responsáveis pelo aumento contínuo do stress oxidativo, redução 

da função endotelial e, consequente diminuição do óxido nítrico, resultando em 

doenças crónicas associadas, como síndrome metabólica, diabetes tipo 2, HTA e cancro 

(50, 80).  

Os ácidos gordos livres (AGL) também têm sido implicados na patogénese da 

resistência à insulina, uma vez que se encontram aumentados em indivíduos obesos 

(19, 80, 84, 85). Estudos propuseram que a elevação de AGL plasmáticos resultaria na 

ativação de vias de sinalização celular levando à fosforilação dos recetores da insulina, 

o que reduz a capacidade dos recetores da insulina de se ligarem e ativarem proteínas 

que estimulam o transporte de glicose pela insulina (19, 80, 84, 85). 

O aumento da gordura visceral, típico da obesidade andróide, onde é observada 

uma maior quantidade de células adiposas na região abdominal, constitui um aumento 

do risco de DCV e consequentemente o desenvolvimento de complicações metabólicas 

(19, 85). O tecido adiposo da região abdominal tem, de facto, maior atividade lipolítica 

comparativamente com outras regiões anatómicas (86, 87). Porém, na obesidade 

existe uma desregulação da lipólise, explicada em parte pela diminuição da expressão 

e função β-adrenérgica, pelo aumento da ação anti-lipolítica dos recetores α-

adrenérgicos e pelo comprometimento da capacidade do monofosfato cíclico de 

adenosina (cAMP) em ativar a lipólise no tecido adiposo subcutâneo (85-87).  
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4.2.6 Sedentarismo 

No conjunto dos países da União Europeia, Portugal é o país com maior 

percentagem de cidadãos que afirma nunca realizar qualquer atividade física (60%), 

valor muito superior à média europeia (30%) (88). 

Embora não exista uma definição padrão para o sedentarismo, podem ser 

considerados comportamentos sedentários, as atividades realizadas durante as horas 

de vigília, na posição de sentado, com um gasto energético entre 1,0 equivalente 

metabólico (MET) a 1,5 MET (um MET corresponde ao gasto energético em repouso de 

3,5 ml de oxigénio/ kg de massa corporal/min) (89). Contudo, a definição mais 

consensual é a da American College of Sports Medicine (ACSM), em que um estilo de 

vida sedentário é definido como a não participação em pelo menos 30 minutos de 

atividade física moderada, com uma frequência mínima de três vezes por semana e 

uma duração mínima de três meses, sendo, por isso, recomendado “a acumulação de 

pelo menos 30 minutos de atividade de intensidade moderada de preferência todos os 

dias da semana”  (4).  

A inatividade física é um fator de risco para o desenvolvimento de doença coronária 

aumentando os fatores de risco da síndrome metabólica (11, 90). Estudos associados à 

fisiologia do exercício têm demonstrado que a inatividade física produz disfunção 

endotelial, em parte, devido à falta de estímulos pulsáteis na corrente sanguínea para 

que ocorra vasodilatação (estímulo agudo) e alargamento estrutural (crónico), que são 

adaptações comuns nos indivíduos fisicamente ativos (11, 91). Além da menor 

vasodilatação, a inatividade parece também promover, de forma indireta, a diminuição 

da expressão de síntese de óxido nítrico, a diminuição de enzimas antioxidantes a nível 

extracelular, maior stress oxidativo e, consequente, maior disfunção endotelial (92, 

93). 

A ação e regulação da LPL têm sido associadas à inatividade física, onde é verificado 

uma diminuição da sua expressão, que contribui para o aparecimento de doenças 

crónicas, tais como a hipertrigliceridémia, a hipercolesterolémia e a obesidade (92, 94, 

95). A ausência do estímulo para o gasto energético e a diminuição da oxidação de 

ácidos gordos são as consequências da redução da ação da enzima, uma vez que não 

ocorre a lipólise (95). Consequentemente, esta diminuição da utilização de ácidos 
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gordos para o substrato metabólico causa, para além da acumulação de massa gorda, 

um aumento da trigliceridémia (19, 92). 

O sedentarismo pode ser um fator de desenvolvimento de diabetes tipo 2, uma vez 

que parece aumentar os períodos de hiperglicémia pós-prandial o que causa uma 

hiperinsulinémia prolongada. Sabe-se que a diminuição da atividade celular parece 

traduzir-se num aumento da resistência à insulina, diminuição da expressão e 

atividade dos transportadores de glicose, menor utilização da glicose como substrato 

energético o que causa aumentos da glicemia e insulinémia(63, 92). 

4.2.7 Fatores psico-sociais 

Está bem estabelecido a associação entre os fatores psico-sociais e a doença 

cardiovascular (96). Dificuldades económicas, falta de suporte social e psicológico, 

stress no trabalho e na família, desordens psicológicas como ansiedade e depressão 

aumentam o risco de DCV (96). 

 INTERVENÇÃO MÉDICA 5.

5.1. CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO 

Os avanços nas técnicas, equipamentos, stents e terapias adjuvantes têm 

estabelecido a cirurgia de revascularização do miocárdio como um procedimento 

seguro e de rotina em pacientes com doença arterial coronária estável (38).  

A Revascularização, por intervenção coronária percutânea ou de bypass, pode ser 

indicada em situações de limitação do fluxo coronário por estenoses no sentido de 

reduzir a isquemia do miocárdio e os seus efeitos adversos em termos de 

manifestações clínicas (38, 97). Ambos os métodos de revascularização comportam 

riscos relacionados com o procedimento que são diferentes até certo ponto na sua 

natureza, frequência e ocorrência temporal (98).  
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As recomendações da European Society of Cardiology (ESC) e a European 

Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) para o uso da intervenção de 

revascularização têm por base (38, 97, 98): 

x A sintomatologia dos pacientes com sintomas persistentes e limitantes 

(angina ou equivalente) apesar da terapêutica médica otimizada;  

x Prognóstico em certos padrões anatómicos de doença ou num território 

isquémico comprovado e significativo (mesmo em pacientes 

assintomáticos); 

x  Estenose significativa do tronco comum, e uma doença significativa da 

artéria descendente anterior proximal, especialmente na presença de 

doença coronária multivaso, são fortes indicações para a revascularização.  

Após a revascularização a reabilitação cardíaca e a prevenção secundária são 

partes essenciais da estratégia a longo prazo no sentido de reduzir a morbilidade 

futura e a mortalidade, de uma maneira eficaz na balança custo/benefício (98). 

5.2. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO  

Os principais objetivos do tratamento farmacológico dos pacientes com doença 

arterial coronária estável são o alívio dos sintomas e a prevenção dos eventos 

cardiovasculares (99). A tabela seguinte (tabela I) descreve alguns dos fármacos mais 

utilizados em pacientes coronários, os seus mecanismos de ação e os seus principais 

efeitos (99). 
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Tabela I- Descrição dos principais fármacos utilizados no contexto da doença coronária 
isquémica 

Fármaco Mecanismo de ação Principais efeitos 

β 
- 

bl
oq

ue
ad

or
es

 Redução do consumo de oxigénio pelo miocárdio, através da 
redução da FC, contratilidade miocárdia e pós-carga, com 
atenuação da remodelação ventricular e a longo prazo 
diminuição da tensão na parede do ventrículo esquerdo. 

Melhor tolerância ao 
exercício com limiar de 
isquemia menor; 
Aumento da 
sobrevivida. 

IE
CA

 

Diminuição dos níveis plasmáticos de angiotensina II e 
aldosterona. A angiotensina II tem ação vasoconstritora mais 
potente  e estimula a produção de aldosterona (esta promove a 
retenção de sódio e água nos túbulos renais, aumentado a 
volémia). Ao inibir a enzima de conversão angiotensina, ocorre 
vasodilatação periférica, diminuindo a tensão arterial. 

Redução do risco de 
eventos isquémicos;  
Melhor tolerância ao 
exercício pela redução 
da tensão arterial ao 
exercício. 
 

Bl
oq

ue
ad

or
es

 d
e 

ca
na

is
 d

e 
cá

lc
io

 Limitação do influxo de cálcio através do bloqueio dos canais de 
cálcio dependentes de voltagem tipo L, resultando na diminuição 
da resistência vascular promovendo o aumento do fluxo 
sanguíneo arterial e o fornecimento de oxigénio ao miocárdio e 
relaxamento do músculo liso das artérias coronárias. Os não- 
diidropiridínicos têm uma ação na diminuição do ritmo cardíaco, 
atraso de condução. 

Melhor tolerância ao 
exercício; 
Tratamento de sintomas 
de angina. 

N
itr

at
os

 Promoção do relaxamento do músculo liso vascular nas artérias 
sistémicas, promovendo vasodilatação do fluxo sanguíneo, 
inclusive nas artérias coronárias e veias, promovendo a redução 
de resistências periféricas e a sobrecarga cardíaca. 

Tratamento sintomático 
de angina de peito 
crónica estável. 

An
ti-

pl
aq

ue
tá

rio
s Inibição da formação de trombos sanguíneos, pois a agregação 

plaquetária é o elemento chave da resposta trombótica à rutura 
da placa. 
 

Prevenção de eventos 
isquémicos. 

Es
ta

tin
as

 Promoção da redução da formação de colesterol no fígado. Tratamento 
da hipercolesterolémia;  
Prevenção 
de aterosclerose. 

An
ti-

di
ab

ét
ic

os
 Diminuição da glicémia plasmática. 

 
Tratamento da diabetes 
tipo 2; 
Redução da disfunção 
endotelial. 

Di
ur

ét
ic

os
 Aumento da taxa de fluxo de urina e de NaCl, que 

consequentemente promove a diminuição do volume de líquido 
extracelular e a melhoria da pré-carga cardíaca. 

Tratamento da 
hipertensão arterial; 
Redução de edemas 
periféricos. 

Legenda: IECA Inibidores da enzima de conversão angiotensina; FC Frequência Cardíaca; NaCl Cloreto de 
sódio  
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 REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR  6.

A intervenção no EAM sofreu alterações significativas ao longo do século XX. Em 

1912 depois de um EAM os pacientes ficavam em repouso absoluto, acamados 

durante 2 meses (100). Nos anos 30, o tratamento incluía o repouso absoluto no leito 

durante seis semanas, como forma de recuperar a área lesada(100). Uma ligeira 

alteração ocorreu nos anos 40, passando o repouso a ser feito numa cadeira (100). 

Pela primeira vez, nos anos 50, encurtou-se o tempo de repouso para quatro semanas 

e começou a ser permitido a marcha durante três a cinco minutos por dia (100). Os 

programas de reabilitação cardiovascular (RCV), com base na mobilização precoce 

tiveram um grande impacto na década de 60 e 70 (100).  

Os benefícios da RCV têm vindo a ser documentados em vários estudos, sobretudo 

em pacientes coronários após um evento agudo (101). A RCV é uma intervenção eficaz, 

em termos de custos, na sequência de um evento coronário agudo, uma vez que 

melhora o prognóstico, reduzindo as hospitalizações recorrentes e os gastos com 

cuidados em saúde (5).  

Atualmente, a RCV é indicada para pacientes com EAM bem como a pacientes 

submetidos a cirurgia de revascularização ou angioplastia, com ou sem colocação de 

stent, angina estável, cirurgia valvular, insuficiência cardíaca e transplante cardíaco (7, 

9, 101-103). Ainda, pacientes com doença vascular periférica e claudicação 

intermitente podem beneficiar da RCV (101, 102). 

A RCV é caracterizada por um conjunto de ações coordenadas e multidisciplinares 

projetadas para melhorar a função física, psicológica e social do paciente com doença 

cardiovascular, com o objetivo de estabilizar, ou mesmo inverter, o processo 

aterosclerótico, reduzindo o risco cardiovascular, e a incidência de mortalidade e 

morbilidade (101, 103). 

A Organização Mundial de Saúde definiu RCV em 1964, como “… o conjunto de 

atividades necessárias para fornecer ao paciente com cardiopatia uma condição física, 

mental e social tão elevadas quanto possível, que lhe permita retomar o seu lugar na 

vida da comunidade, pelos seus próprios meios e de uma forma tão normal quanto 

possível” (104). Atualizações a esta definição têm sido propostas, tendo sido 
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recentemente definida como: “O conjunto de atividades necessárias para influenciar 

favoravelmente a causa primária da doença cardiovascular, assim como, assegurar aos 

pacientes uma condição física, mental e social ótima, para que eles consigam, pelo seu 

próprio esforço, preservar ou reassumir, quando percebido, um lugar o mais normal 

possível na vida da comunidade, através de um melhor comportamento de saúde 

promovendo progressão lenta ou inversa da doença” (105). 

A RCV em contexto de prevenção secundária é geralmente dividida em 3 fases 

segundo as guidelines American Association of Cardiovascular and Pulmonary 

Rehabilitation/ American College of Cardiology/American Heart Association 

(AACVPR/ACC/AHA) (7): Fase 1- Intra-hospitalar; Fase 2- Treino e Fase 3- Manutenção. 

Na tabela II podemos observar, sumariamente, as fases da RCV, o início, as suas 

características e o tempo de duração (4, 7, 34). 

Tabela II- Características dos programas de RCV: fases, início, características e duração. 

Fase Início Características Duração 
I 1º dia de 

internamento 

Intra-hospitalar; Individual; Mobilização, educação e 

preparação para a alta. 

1-2 semanas 

II Alta-hospitalar Em ambiente clínico ou domicílio; supervisionada; 

treino individual ou em grupo. 

6-12 

semanas 

III Fim da fase II Menos supervisionada do que a fase II ou sem 

supervisão; mantida por longos períodos de tempo; 

mudança do estilo de vida. 

Indeter- 

minada 

 

Os componentes essenciais na RCV são o exercício físico, a alteração do estilo de 

vida (intervenção nos fatores de risco) e o aconselhamento psicológico e vocacional (6, 

7, 101, 103, 106) (Figura 1). 
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Figura 1- Componentes de um programa de RCV 

Face aos benefícios da RCV, os seus principais objetivos incluem: melhorar a 

capacidade cardiorrespiratória (102, 103, 107); promover e modificar estilos de vida, 

comportamentos e fatores de risco (102, 107); reduzir o impacto fisiológico, social e 

psicológico da doença (107); promover a reinserção do paciente na sua anterior 

condição de vida, a nível familiar, social, laboral e lazer (102, 103, 105); melhorar as 

causas associadas à mortalidade e morbilidade (102, 108, 109); melhorar a qualidade 

de vida (102) e diminuir o número de hospitalizações a curto prazo (108). 

Um programa de RCV está associado a importantes efeitos fisiológicos, tais como, 

efeito anti-inflamatório (redução da proteína C reativa), efeito anti-trombótico 

(diminuição da agregação de plaquetas e aumento da atividade de fibrinólise), efeito 

antiarrítmico (promove a função autonómica e aumento do tónus vagal e diminuição 

do sistema nervoso simpático (SNS) no coração), efeito anti-aterogénico (estabilização 

dos fatores de risco; síntese e libertação melhorada de óxido nítrico) e efeito anti-

isquémico (melhoria da perfusão do miocárdio, aumento do limiar isquémico) (5, 110). 

Além destes efeitos diretos, da implementação de um programa de RCV, são também 

documentados os seus benefícios na melhoria dos fatores de risco de doença 

cardiovascular, nomeadamente na redução do CT, LDL e TG, aumento dos níveis de 

HDL, diminuição da tensão arterial, aumento da sensibilidade à insulina e redução do 

peso (5, 110).  

Apesar dos claros benefícios da RCV, ocorre uma subutilização destes programas (7, 

9, 110, 111). A European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 

num estudo realizado em 28 países europeus, mostrou que, em Portugal, apenas 4% 
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(valor sobrevalorizado) dos indivíduos elegíveis realizam programas de RCV quer na 

fase treino quer na de manutenção, ocupando o penúltimo lugar na Europa (25).  

As principais causas identificadas desta subutilização são a falta de acessibilidade a 

estes programas, diminuta comparticipação pelo sistema de saúde e baixa taxa de 

referência para os programas de RCV (9).  

6.1. PROGRAMAS DE EXERCÍCIO  

A base dos programas de RCV é o exercício físico (105). O incremento da capacidade 

cardiorrespiratória do paciente cardíaco é um dos objetivos prioritários da RCV (101, 

112-114). O exercício regular, definido como a realização de atividade física durante 30 

minutos, com frequência semanal de 5 dias, a uma intensidade moderada de treino 

aeróbio, promove um conjunto de benefícios significativos na aptidão física e nos 

fatores relacionados com a saúde (4, 101) nomeadamente: aumento do consumo 

máximo de oxigénio (VO2máx), diminuição submáxima e basal da frequência cardíaca, 

da TAS, e do duplo produto (DP) (101, 113) . Além disso, a melhoria na capacidade 

cardiorrespiratória em provas de esforço máximas está associada a uma redução 

significativa de eventos cardiovasculares subsequentes (101, 113) e está inversamente 

relacionada com a obesidade e mortalidade (75, 115). Desta forma, uma melhor 

capacidade cardiorrespiratória está associada a menor risco metabólico (115).  

O exercício físico parece ter um papel importante na aterosclerose, uma vez que 

retarda a sua progressão ou reduz parcialmente a gravidade da aterosclerose, através 

do aumento de shear stress nas paredes das artérias resultando na melhoria da função 

endotelial, associada a uma melhor síntese, libertação e duração de ação do óxido 

nítrico (101). O óxido nítrico é responsável pela vasodilatação dependente do 

endotélio e inibe vários processos envolvidos na formação do ateroma (101). A 

inflamação crónica desempenha um papel importante na patogénese da DCV, sendo 

que o aumento a nível plasmático de proteína C-reativa, um biomarcador de 

inflamação não específica, está associado a um risco aumentado de DCV (101, 111). 

Estudos demonstraram a importância do exercício físico na redução da inflamação 

(111, 112) e na melhoria da função autonómica (112).  
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O exercício físico regular pode resultar em perdas moderadas de peso e 

adiposidade, diminuição de TG, aumento do HDL e melhoria na sensibilidade à insulina 

e homeostasia da glicose, relacionadas com a diminuição de desenvolvimento de 

diabetes mellitus tipo 2 (101, 113). Assim, o exercício físico pode influenciar 

favoravelmente todos os componentes da síndrome metabólica (101, 111). 

A prescrição de exercício aeróbio envolve 4 fatores: atividade selecionada, 

frequência, duração e intensidade (111). Apesar da fase 2 e 3 da RCV, poderem ser 

realizadas em grupo, a prescrição do treino é individualizada, ajustando-se à situação 

clínica do paciente, às variáveis pessoais (idade, motivação, situação profissional), à 

aptidão física individual, à estratificação do risco cardiovascular e às potenciais 

comorbilidades respiratórias, ortopédicas ou neuromusculares associadas (4). 

O programa de exercícios deve incluir: Treino aeróbio (por exemplo, Marcha, 

Corrida, Bicicleta, Elíptica, Remo); Treino de Fortalecimento Muscular (exercícios 

calisténicos, máquinas e elásticos) (111, 113) e flexibilidade (estiramentos passivos 

e/ou ativos) (4). Na tabela III são apresentadas as recomendações da prescrição do 

exercício segundo a ACSM (4). 

Tabela III- Recomendações da prescrição de exercício de treino aeróbio, força e flexibilidade. 

Tipo Treino Intensidade Duração Frequência 

Aeróbio 

40% a 60%  do VO2máx ou 
60 a 70% da FCmáx; 

Perceção do esforço de 12-
13 em 20 pontos 

20 a 60 minutos 3 a 5 dias por semana 

 
Força 

 

50 a 70 % de 1RM 1 a 3 séries de 10 a 
15 repetições 

2 a 3 sessões 
semanais 

 
Flexibilidade 

 

Estiramento até sentir 
ligeiro desconforto 

<10 minutos 
10 a 30 segundos de 

2 a 4 repetições 

2 a 3 sessões 
semanais 

Legenda: VO2máx Consumo máximo de oxigénio; FCmáx Frequência Cardíaca Máxima; RM Repetição 
Máxima; < Menor. 

 

Como adaptação crónica, o exercício aeróbio apresenta um impacto eficaz na 

redução da gordura corporal (111, 116, 117) devido ao aumento da atividade 

enzimática oxidativa (117). Pacientes com DCV, com excesso de peso ou obesidade, 

que perdem peso, têm melhorias importantes nos níveis de proteína C reativa, lípidos 
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sanguíneos e glucose, reduzindo a mortalidade (111). Tal como nos programas de RCV 

a intensidade recomendada para a perda de peso é entre os 60-70% da frequência 

cardíaca máxima (FCmáx), 5 a 7 dias/semana, usando modalidades como a marcha, o 

cicloergómetro, a natação e com uma duração de 30 a 60 minutos (116). 

O treino de força é extensamente usado em programas de aptidão para indivíduos 

saudáveis, de todas as idades, e foi aceite como parte do processo de reabilitação de 

exercício para pacientes com doença arterial coronária (101). O treino de força, 

quando combinado com o exercício aeróbio, tem demonstrado ser mais eficaz do que 

apenas exercício aeróbio nos seguintes parâmetros: melhoria do controlo da glicose, 

aumento da massa muscular e redução da massa gorda, aumento da força muscular e 

resistência, prevenção da osteoporose (24, 118-120).  

A flexibilidade, recorrendo a estiramentos, deve ser incorporada nos programas de 

RCV, por permitir melhorar a amplitude de movimento e o desempenho muscular (4). 

6.2. PROGRAMAS DE RCV NO DOMICÍLIO 

A RCV no domicílio foi definida como um programa estruturado com objetivos 

semelhantes à RCV em ambiente clínico, incluindo o acompanhamento, com auto-

monitorização. A maioria dos estudos de RCV no domicílio incidiu em pacientes de 

baixo risco, após um EAM, ou submetidos a revascularização coronária (excluindo 

arritmias, isquemia, ou insuficiência cardíaca significativa) (9, 121). A RCV no domicílio 

pode ainda ser considerada após cirurgia de revascularização (27, 30, 122) ou 

angioplastia percutânea (27, 30, 123, 124). 

Estudos sobre a análise de ganhos para a saúde e custos associados, com os 

programas de RCV, verificaram que ambas as intervenções, quer em domicílio quer em 

ambiente clínico, têm custos semelhantes e a mesma efetividade clínica, embora os 

programas de RCV no domicílio possam ter custos inferiores (125). Vários estudos 

clínicos randomizados controlados, revisões sistemáticas e meta análises demonstram 

não existir diferenças significativas entre os programas de RCV no domicílio e em 

ambiente clínico na redução da mortalidade, no número de eventos cardíacos, no 

aumento da capacidade de exercício, no controlo de fatores de risco modificáveis e na 

qualidade de vida relacionada com a saúde (8, 28, 109, 122, 126-131). A função 
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endotelial e os índices hemostáticos (fibrinogénio, viscosidade do plasma) melhoraram 

tanto em programas de ambiente clínico como de domicílio (132). Estes programas de 

RCV no domicílio também demonstram benefícios psicológicos como a diminuição de 

sintomas de depressão (133). 

Os programas de RCV no domicílio parecem ter especial interesse nos pacientes em 

que o acesso à RCV em ambiente clínico é difícil ou inexistente (8). Estes programas 

promovem um aumento dos níveis de atividade física em pacientes que habitam os 

centros urbanos bem como os rurais (134). Em Portugal, os programas de RCV em 

ambiente clínico estão localizados fundamentalmente nos grandes centros urbanos. 

Uma outra razão para a não adesão aos programas de RCV deve-se a problemas de 

acessibilidade e de deslocação (28). De forma a diminuir estas taxas de abandono, tem 

sido atualmente sugerido a implementação de programas de RCV no domicílio, que 

parecem manter níveis mais eficazes de atividade física e uma maior adesão, em 

comparação com programas de RCV em ambiente clínico (8, 26, 28, 122). Ainda, 

pacientes com uma atividade profissional ativa tendem a preferir programas no 

domicílio pela maior flexibilidade de horário (135).  

Numerosos modelos, alternativos aos programas de RCV em ambiente clínico, têm 

sido propostos, tais como, programas em comunidade e no domicílio recorrendo a 

manuais explicativos, internet, smartphone e realidade virtual com benefícios 

semelhantes na doença cardiovascular e nos seus fatores de risco cardiovasculares 

modificáveis (32, 136-138). São frequentemente utilizadas também reuniões de rotina, 

chamadas telefónicas (28) e recentemente programas de exercício monitorizados com 

recurso às novas tecnologias de informação (123, 139, 140).  

A RCV no domicílio, no âmbito da prevenção secundária de doenças coronárias, 

consiste num programa multidimensional, de relativo baixo custo e elevada eficácia 

que devem ser considerados em pacientes estáveis, com menor probabilidade de 

aceder ou aderir aos programas em ambiente clínico (28, 29). 

Programas de RCV no domicílio, implementados na fase de manutenção da RCV, 

pretendem estimular a manutenção a longo prazo das capacidades e comportamentos 

desenvolvidos pelos indivíduos que realizaram a fase treino da RCV, mas também 

promover modificações de estilos de vida, centrando-se no empowerment em saúde, 

ou seja, no processo de capacitação do paciente no controlo ativo dos fatores e 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

33 

decisões que moldam a sua saúde (10, 141). Face à condição crónica associada à 

doença arterial coronária e ao envelhecimento que estão, frequentemente associados 

à diminuição da atividade física (4, 11, 12, 24). Estes programas de exercícios intervêm 

diretamente sobre o fator de risco sedentarismo, tão patente neste tipo de população, 

permitindo quebrar o ciclo vicioso entre a inatividade e o excesso de peso, 

promovendo melhorias na composição corporal, no perfil lipídico, na tolerância à 

glicose e na diminuição da HTA, minimizando desta forma o risco cardiometabólico (4, 

11, 12, 24). Um estudo realizado em Portugal verificou que programas de RCV no 

domicílio, numa fase de manutenção, após a realização da fase treino em ambiente 

clínico, podem levar ao aumento dos níveis de atividade física diária (142). Os estudos 

consultados sobre os programas de RCV no domicílio estão sistematizados na tabela 

IV. Foram consultados estudos recentes do tipo ensaio clínico e revisões sistemáticas e 

meta-análise. 

Apesar da RCV no domicílio apresentar clara evidência dos seus benefícios, não 

existem publicações com os exercícios propostos. Vários estudos têm citado o “the 

heart manual”, como manual de referência neste tipo de programas (122, 125, 126, 

129, 143). O livro “the heart manual” é baseado na terapia cognitivo-comportamental 

desenhado para pacientes em recuperação pós EAM e foi desenvolvido para promover 

a modificação de estilo de vida (por exemplo, cessação tabágica, dieta, exercício, 

relaxamento) e problemas psicológicos (por exemplo, ansiedade, depressão), que 

estão associados ao EAM (144). Porém não está disponível numa versão portuguesa, 

sendo pertinente existir uma proposta de um conjunto de exercícios para obter os 

efeitos aclamados pelos programas de RCV no domicílio. Além disso, também é 

importante o estudo dos efeitos de um protocolo de exercícios no domicílio específicos 

para a população Portuguesa, de forma a ser reprodutível na comunidade em que 

vivem. 
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Tabela IV- Síntese dos estudos consultados sobre RCV no dom
icílio 

Estudo 
Desenho 

Participantes 
Intervenção 

Duração 
M

edidas de avaliação 
Resultados 

Ram
adi, et 

al., 2015 
(130) 

Estudo 
Retrospeti
vo 

3488 
Com

 DCV 
RCV dom

icílio  
vs RCV hospital 

1 ano  
 

M
ETs; 

FRCV. 
nM

ETS no final de am
bos RCV (p<0,05);  

+ 1 ano após RCV hospital p M
ETs (p<0,05) e RCV 

dom
icílio m

anteve (p>0,05;) 
nHDL pIM

C n AF (p<0,05) am
bos grupos. 

Avila, et al., 
2014(145) 

RCT 
105 EAM

, 
PTCA, GABGS 

RCV dom
icílio  

vs RCV hospital 
1 ano  
 

VO
2 m

áx ; função endotelial;  
Q

ualidade de vida; FRCV. 
_ 

Korzeniow
s

ka-Kubacka 
et al., 
2014(146)  

Estudo 
piloto 

53 M
ulheres 

EAM
 

RCV dom
icílio  

vs RCV hospital 
8 sem

anas  
M

ETs; FC basal e recuperação; DP 
basal e m

áxim
o 

Adesão ao exercício; 

Am
bos n M

ETs de M
0 para M

1 (p<0,01); 
RCV dom

icílio sem
 diferenças do RCV hospital. 

M
addison, 

et al., 
2014(147) 

RCT 
162 EAM

 
RCV dom

icílio  
vs RCV hospital 

 8-12 
sem

anas; 
VO

2 m
áx; 

Fatores de risco DCV;  
Q

ualidade de vida 

_ 

Varnfield, et 
al., 2014(32) 

RCT 
120 EAM

 
RCV dom

icílio 
(sm

artphone) 
vs  RCV hospital 

7 m
eses  

Capacidade Funcional; 
Adesão ao program

a. 
 

n capacidade funcional RCV dom
icílio vs hospital 

(p<0,05);  
n adesão com

 RCV dom
icílio vs hospital (p<0,05). 

Aam
ot, et 

al., 
2013(148) 

Estudo 
Clínico 
Random

iza
do 

90 DAC 
RCV dom

icílio  
vs  RCV grupo  vs  
RCV tapete Treino 
intervalado  

12 
sem

anas 
VO

2  m
áx; Q

ualidade de vida; 
Adesão ao exercício; Tensão 
Arterial; Com

posição corporal. 

Sem
 diferenças entre grupos (p<0,05). 

Pinto et al., 
2013(133) 

RCT 
130 DAC 

RCV dom
icílio em

 
fase III  vs  GC  

6 M
eses 

Q
ualidade de vida; 

Depressão. 
n  Q

ualidade de vida RCV  vs  controlo (p<0,001); 
↓

sintom
as depressivos  RCV  vs  controlo (p=0,009). 

Lee, et al., 
2013 (124) 

RCT 
55  
PTCA 

RCV dom
icílio 

m
onitorizado 

vs  GC 

12 
sem

anas 
 

M
ETS; 

Q
ualidade de Vida. 

nM
ETS (p<0,05);  

nQ
ualidade de vida (p<0,05). 

Kraal, et al 
2013(137) 
 

RCT 
90 EAM

, PTCA, 
GABGS 

RCV dom
icílio  

vs  RCV hospital  
12 
sem

anas 
 

VO
2 m

áx; AF; 
Q

ualidade de vida; Adesão 
Satisfação e custos de saúde. 

_ 
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Clark et al., 
2013(136) 

Revisão 
Sistem

átic
a 

83 artigos  
RCV com

unidade 
e dom

icílio  vs  
RCV hospital  

_ 
Ganhos em

 saúde. 
Todos os m

odelos de reabilitação denotam
 ganhos em

 
saúde sem

elhantes aos program
as hospitalares. 

Scalvini, et 
al., 
2013(140) 

Q
uasi-

experim
en

tal 

200 
Após cirurgia 
cardíaca 

RCV dom
icílio  vs  

RCV hospitalar 
4 sem

anas  
Capacidade de exercício. 
  

Sem
 diferenças significativas entre grupos (p>0,05). 

 

Lee et al., 
2013(123) 

RCT 
50 pacientes  
DAC 

RCV dom
icílio  vs  

GC 
12 
sem

anas  
Função ventricular. 

nFunção ventricular (p<0,05) de M
0 para M

1; 
↓

 de alterações da m
otilidade no RCV vs G

C (p<0,05). 
 

Poortaghi, 
et al., 
2013(31) 

RCT 
91 
GABGS; PTCA 

RCV com
unidade 

vs CG
 

6 m
eses 

Auto-eficácia para o exercício. 
  

n   Auto-eficácia na  RCV  dom
icílio (p<0,0001) 

Blanchard 
et al., 
2012(134) 

Coorte 
280  
indivíduos  

RCV  m
eio rural  

vs  m
eio urbano 

 

3 m
eses 

N
ível AF; 

M
edidas antropom

étricas. 
 

Sem
 diferenças entre grupos. 

O
erkild et 

al., 2012(26) 
RCT 

40 
 ≥ 65 anos 
DAC 

RCV dom
icílio  vs 

GC 
1 ano 
 

Capacidade de exercício ; 
Com

posição corporal; 
FRCV; Q

ualidade de vida.  

n  Capacidade de exercício (p<0,05); 
Sem

 diferenças nas restantes m
edidas (p>0,05), 

 

M
oholdt et 

al., 
2012(121) 

RCT 
30 DCV 
 

RCV dom
icílio  vs 

RCV clínico  
4 sem

anas 
VO

2 m
áx; Q

ualidade de Vida; 
Perfil lipídico. 

n VO
2 m

áx (p<0,005) RCV de M
0 para M

1; Sem
 

diferenças inter-grupo (p>0,05) em
 todas as variáveis.  

Sm
ith et al, 

2011(131) 
RCT 

196 GABG
S 

RCV dom
icílio  

vs  RCV hospital   
6 m

eses 
VO

2 m
áx; 

AF. 
V0

2 m
áx sem

 diferenças entre grupos (p>0,05); 
RCV dom

icílio m
ais eficaz na m

anutenção do VO
2 m

áx 
e m

aiores níveis de atividade física em
 6 anos. 

Blair, et al., 
2011(8) 

Revisão 
sistem

ática 
22 artigos 
 

RCV dom
icílio 

vs  
RCV hospital 

_ 
M

ortalidade; Risco 
cardiovascular; 
Q

ualidade de vida; Ansiedade e 
depressão; Atividade Física 

Sem
 diferenças entre intervenções. 

Poortaghi,et 
al, 
2011(149) 

RCT 
80 
Bypass, EAM

 
PTCA-  

RCV  dom
icílio  vs 

GC 
 

2 m
eses 

Saúde Geral (sintom
as físicos, 

ansiedade/insónias, disfunção 
social e depressão). 

n  Saúde Geral   RCV  dom
icílio (p<0,001). 
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Taylor et al., 
2010 (122) 

Revisão 
Sistem

átic
a 

12 RCT 
EAM

; PTCA; 
GABGS 

RCV dom
icílio  

vs  RCV hospital  
_ 

FRCV; Q
ualidade de vida 

Capacidade para o exercício 
M

ortalidade e m
orbilidade 

Custo de saúde 

Sem
 diferenças significativas em

 nenhum
 dos outcom

es 
(p>0,05) 
 

Blanchard, 
et al., 
2010(30) 

Coorte 
280 
EAM

; PTCA; 
GABGS  

RCV dom
icílio  

vs  RCV hospital  
3 m

eses 
N

ível de AF 
 

n  níveis de atividade física m
oderada a vigorosa RCV  

dom
icílio (p<0,01) 

O
ekildetal 

et al., 
2010(127) 

RCT 
75  DAC 
≥ 65 anos  
 

RCV dom
icílio  

vs  RCV hospital 
6 sem

anas 
VO

2 ; Tensão arterial; LDL; HDL 
Com

posição corporal; Q
ualidade 

de vida  

Sem
 diferenças inter-grupo (p>0,05) 

 

Clark, et al., 
2010(29) 

M
eta-

análise 
36 artigos 

RCV dom
icílio  

vs  GC 
– 

FRCV; Q
ualidade de vida 

n Q
ualidade de vida na  RCV dom

icílio  
↓

 colesterol; hábitos tabágicos e tensão arterial, m
as 

não significativo (p>0,05) 

Dalal et al., 
2010(28) 

RCT 
12 estudos 

RCV dom
icílio  

vs  RCV hospital 
_ 

M
ortalidade; FRCV; qualidade de 

vida 
Sem

 diferenças inter-grupo (p>0,05) 
 

W
alter, et 

al., 2010 
(139) 

RCT 
215 
EAM

 
RCV dom

icílio  
vs  GC 

6 m
eses 

Adesão ao exercício físico; 
  

_ 

M
. Parry, J. 

et al., 
2009(27) 

Estudo 
piloto RCT 

95 GABGS 
RCV dom

icílio  
vs  GC 

8 sem
anas 

Q
ualidade de vida 

 
n Q

ualidade de vida na RCV dom
icílio (p<0,05) 

   
O

liveira, et 
al.,2008 
(142) 

Control 
Trial 

30 
EAM

 recente 
RCV dom

icílio  
vs  GC 

12 
sem

anas 
N

ível de AF 
 

n  níveis de atividade física m
oderada a vigorosa RCV  

dom
icílio (p<0,05) 

Jones, et 
al.,2007 
(143) 

Estudo 
qualitativo 

49 DCV 
RCV hom

e-based 
vs  
RCV hospital 

12 
sem

anas 
Adesão a RCV  

 As razões dos pacientes para não-adesão são 
m

ultifatoriais, as principais referidas: falta m
otivação, 

tarefas dom
ésticas nas m

ulheres.  

Jolly K. , et 
al., 2007 
(129) 

RCT 
525 
3 m

eses após 
EAM

,  GABG
S, 

PTCA 

RCV dom
icílio 

vs  
RCV Clínico 
 

12 
sem

anas  
  

Perfil lipídico; Hábitos tabágicos; 
Tensão arterial; VO

2 m
áx; IM

C; 
Q

ualidade de vida. 
 

Sem
 diferenças significativas entre RCV dom

icílio  vs  
RCV am

biente clínico 
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Legenda: RCT random
ized controled trials, n Aum

ento;↓
Dim

inuição; FRCV Fatores de Risco de Doença Cardiovascular; EAM
 Enfarte Agudo do M

iocárdio; PTCA 
Angioplastia coronária translum

inal percutânea; G
ABGS Cirurgia de Revascularização Coronária; G

C Grupo Controlo; VO
2 m

áx Consum
o m

áxim
o de oxigénio; IM

C Índice de 
m

assa corporal; RCV Reabilitação cardiovascular; DCV Doenças cardiovasculares; FC Frequência Cardíaca; DAC Doença Arterial Coronária; AF Atividade Física; M
ETs 

Equivalente m
etabólico; M

0 M
om

ento inicial; M
1 M

om
ento final; HDL Lipoproteínas de alta densidade; vs versus. 

     Taylor, et 
al., 2007 
(125) 

Coorte 
80 
Com

 EAM
  

RCV dom
icílio  

vs  RCV hospital 
6 a 8 
sem

anas; 
 

Custos de saúde; Q
ualidade de 

vida; 
Sem

 diferenças significativas entre grupos (p>0,05) 
Custos tendencialm

ente m
enores no grupo de 

dom
icílio. 

Dalal et 
al.,2007 
(126) 

RCT 
230  

RCV dom
icílio  

vs  RCV hospital 
8 a 10 

sem
anas 

Depressão e ansiedade 
Q

ualidade de vida 
Colesterol 

Sem
 diferenças significativas entre grupos (p>0,05) 

Jolly et al., 
2006 (128) 

Revisão 
sistem

ática 
e m

eta-
análise 

24 estudos  
EAM

, PTCA; 
GABGS 

RCV dom
icílio  

vs  RCV hospital  
vs 
GC 

_ 
Q

ualidade de vida; M
ortalidade 

Capacidade de exercício; FRCV. 
n Q

ualidade de vida, capacidade de exercício e  ↓
FRCV  

da RCV dom
icílio  vs  GC 

Sem
 diferenças significativas entre RCV dom

icílio  
vs  RCV hospital (p>0,05) 

Lee et al., 
2006(132) 

RCT 
81 EAM

, 
PTCA; GABGS 

RCV dom
icílio  

vs  RCV hospital 
12 
sem

anas 
Índices hem

ostáticos; Função 
endotelial; Função vasom

otora; 
Tensão arterial 

Sem
 diferenças  inter-grupo (p>0,05) 

Senuzun et 
al., 2006 
(150) 

RCT 
60  
4 sem

anas 
após alta  

RCV dom
icílio  

12 
sem

anas  
Auto-eficácia; Capacidade de 
exercício; FRCV 
 

n auto-eficácia e capacidade de exercícios (p<0,001) 
↓

FRCV(p<0,05) 

Grace et al., 
2005 (135) 

Control 
Trial 

80   
 

RCV dom
icílio  

vs  RCV hospital 
4 m

eses 
Preferência dos indivíduos, 
m

ediante idade e sexo, entre  
RCV dom

icílio vs RCV hospital  

O
s pacientes são propensos a preferir program

as 
dom

iciliares, não diferindo com
 base na idade ou sexo. 
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6.3. SESSÕES DE EDUCAÇÃO 

Os programas de RCV são mais do que um programa de exercício físico 

corretamente prescrito, mas sim, um programa multifatorial e multidisciplinar. Para 

efetivamente podermos atribuir a nomeação de programa de RCV deverá fazer-se 

simultânea e periodicamente sessões de educação para a saúde, envolvendo o 

paciente e a família, que inclui sessões para o controlo de fatores de risco 

cardiovasculares e alteração dos estilos de vida que favoreçam o aparecimento e a 

progressão da DCV (6, 7, 101, 103, 151).  

Estas sessões de educação durante os programas de RCV são baseadas no 

aconselhamento nutricional direcionado para a obesidade, dislipidémia, HTA e 

diabetes mellitus; aconselhamento para cessação tabágica e incentivo à adesão ao 

tratamento farmacológico (101, 103, 151). O acompanhamento psicológico é também 

recomendado, sobretudo para pacientes que desenvolvem desordens como a 

depressão e ansiedade, stress psicológico ou isolamento social, uma vez que só por si 

podem promover um aumento do bem-estar e qualidade de vida (101, 111). 

 MICROCORRENTE 7.

A Microcorrente é uma técnica de estimulação elétrica, comumente utilizada em 

fisioterapia, foi desenvolvida na década de 1970, que tem como principal característica 

usar intensidades na ordem dos microamperes (152). Um ampere (amp) é uma medida 

da intensidade de corrente elétrica e mede a taxa de fluxo de cargas num meio de 

condução. Um microampere (PA) é igual a 1/1000 de um miliampere (mA) (152). Esta 

corrente é incluída na categoria da estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), 

embora a microcorrente não funcione como uma TENS (152). As intensidades usadas 

na TENS são bastantes superiores chegando ao limiar de sensibilidade ou motor, 

enquanto na microcorrente a intensidade não ultrapassa 1 miliampere, não atingindo, 

deste modo, o limiar de sensibilidade (152). A microcorrente é baseada em baixas 
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frequências com baixas intensidade respeitando os princípios da ressonância biológica 

(153). 

A nível celular a corrente elétrica pode influenciar o transporte membranar, mesmo 

em células não-excitáveis, devido à existência de canais dependentes de voltagem que 

controlam a passagem de iões (154). A nível tecidular, os campos endógenos são 

inerentes a uma série de processos metabólicos (154). Alguns estudos feitos in vitro 

revelaram que a aplicação de campos elétricos pode causar mudanças significativas na 

estrutura e no comportamento das células (154, 155).  

A aplicação da eletrolipólise, através da microcorrente de baixa frequência e baixa 

intensidade, tem despertado o interesse de investigadores devido à sua possível ação 

ao nível dos adipócitos e triglicerídeos em si armazenados, no sentido de favorecer a 

hidrólise intracelular dos triglicerídeos, ou seja, favorecer a lipólise adipocitária (21). 

Nos estudos desenvolvidos neste âmbito, em ambiente clínico, é recorrente o uso da 

concentração sérica de glicerol como indicador de mobilização de gordura, visto este 

ser considerado um dos melhores marcadores bioquímicos do processo de lipólise (21, 

23, 156).  

Um dos efeitos fisiológicos proporcionados pela corrente elétrica é o efeito joule, 

que consiste na produção de calor proporcional à resistência na passagem da corrente, 

que contribui para o aumento do fluxo sanguíneo (21, 154, 157-159). Onde se coloca a 

hipótese de que a microcorrente possa ter uma ação na estimulação do SNS, com a 

libertação das catecolaminas, como a noradrenalina e a adrenalina, que são 

responsáveis pela ativação da cascata lipolítica. 

A primeira função descrita do tecido adiposo foi a capacidade de armazenar TG e 

mobilizar ácidos gordos e glicerol, de acordo com as necessidades energéticas (160). 

Muito para além dessa visão, este é hoje em dia um órgão endócrino bem 

reconhecido, que regula uma grande variedade de diferentes fatores, incluindo a 

segregação de adipocinas, contribuindo para um efeito pro-inflamatório ou anti-

inflamatório (50, 161, 162). Como referido anteriormente, uma expressão alterada 

dessas moléculas, provocadas pelo excesso de tecido adiposo ou desregulação, 

contribui para as principais doenças metabólicas, tais como a resistência à insulina e 

diabetes mellitus tipo 2, que são fatores de risco importantes para a doença 

cardiovascular (50, 161). 
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Quando existe escassez de energia, os TG armazenados em gotículas lipídicas são 

hidrolisados em ácidos gordos e glicerol através da lipólise (19). Estes ácidos gordos 

podem ser libertados do tecido adiposo para a circulação sanguínea para utilização de 

outros órgãos e posterior geração de adenosina trifosfato (ATP) (19).  

Os ácidos gordos são essenciais como substratos para energia, produção e síntese 

da maior parte dos lípidos, incluindo a membrana lipídica e os lípidos envolvidos na 

sinalização celular (163, 164). Apesar da sua importância fisiológica fundamental, um 

excesso de oferta de ácidos gordos é altamente prejudicial (163, 164). Concentrações 

continuamente aumentadas de ácidos gordos podem interromper a integridade 

biológica de membranas, alterar a homeostasia ácido-base celular, e provocar a 

geração de lípidos bioativos prejudiciais. Estes efeitos, por sua vez, podem prejudicar a 

função da membrana, a disfunção mitocondrial, a inflamação, e morte de células (163). 

Está bem estabelecido que as quantidades de ácidos gordos correlacionam-se 

positivamente com o aumento da resistência à insulina (163). Além disso, os ácidos 

gordos podem, direta ou indiretamente, através de uma maior produção de espécies 

reativas de oxigénio, inativar a resposta à insulina. (163). Porém, na presença de 

excesso de tecido adiposo e ácidos gordos a inibição da lipólise não é uma solução 

viável, uma vez que a diminuição inicial dos níveis sanguíneos de ácidos gordos é 

seguida por um efeito de “ricochete”, resultando no aumento dos níveis séricos de 

ácidos gordos e de resistência à insulina (19). Estudos recentes demonstram que o 

aumento da lipólise não altera os níveis séricos de ácidos gordos, sugerindo que a 

estimulação da lipólise pode ser um alvo terapêutico promissor para o tratamento da 

obesidade (19, 164). 

A lipólise nos adipócitos é fortemente regulado por hormonas (19). O principal 

regulador da lipólise são as catecolaminas, por ligação aos recetores β-adrenérgicos, 

que estimulam proteínas Gs, ativando a adenilil-ciclase, geram uma cascata de 

sinalização que aumenta os níveis de cAMP que ativa a proteína quínase A (PKA) (86, 

160, 165, 166). A PKA fosforila a perilipina 1 e a lípase hormona sensível (HSL), 

podendo hidrolisar diglicerídeos (160, 165, 166). A gota lipídica, está rodeada por um 

aglomerado proteico -perilipina 1 ou A, proteína mais abundante que controla a 

lipólise no estado basal e em caso de estimulação. A perilipina liga-se a CGI-58 (gene 
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comparativa identificação-58), sendo ativador lípase de triglicerídeos de tecido 

adiposo (ATGL) (160). 

Em contraste, a insulina durante o estado de alimentação liga-se ao seu recetor, em 

adipócitos e inicia um evento de sinalização que diminui o cAMP inibindo a lipólise 

(19). A insulina tem um papel fundamental, uma vez que estimula a captação de 

glicose pelo adipócito, induz a lipogénese e inibe a lipólise através da inibição da 

síntese de cAMP (162). A diminuição de cAMP limita a estimulação da quinase PKA, 

fosforilando e ativando menos HSL uma enzima responsável pela hidrólise dos TG 

armazenados no interior da gota lipídica(162). 

A HSL foi considerada a principal enzima intracelular responsável pela hidrólise de 

TG (19). Porém, hoje em dia, sabe-se que o processo de lipólise é mais complexo e 

completo. A hidrólise dos TG em ácidos gordos e glicerol depende de três etapas 

fundamentais (19, 85, 163): 

1- A ATGL inicia a lipólise por hidrólise de TG para diglicerídeo e um ácido gordo, 

por atividade hormonal ou por atividade β-adrenérgica (19, 163). 

2-  A lípase hormona sensível (HSL) hidrolisa diglicerídeo para monoglicerídeo e 

mais um ácido gordo, é fortemente ativada pela estimulação β-adrenérgica (19, 

163). 

3-  Finalmente, a monoglicerídeo lípase subsequentemente hidrolisa o 

monoglicerídeo para gerar ácido gordo e glicerol. Esta etapa é considerada a 

limitante da velocidade para a degradação de monoglicerídeos resultantes da 

hidrólise extracelular de TG (por LPL) e hidrólise intracelular de TG (por ATGL e 

HSL) (19, 163). 

No entanto, outras vias, para além da regulação pelas catecolaminas, que ativam a 

hidrólise dos TG, estão atualmente sob investigação, tal como o peptídeo natriurético 

auricular é um poderoso agente lipolítico em tecido adiposo humano, induz 

fosforilação perilipina 1 e HSL (160). A via de estimulação é independente da ativação 

do SNS, de cAMP e de PKA (86, 160). 

A lipólise pode ser influenciada por diversos fatores, tais como a idade, sexo, 

localização anatómica e genótipo (160). 

Uma das caraterísticas que tem despertado o interesse dos investigadores refere-se 

às propriedades eletrofisiológicas do adipócito, onde a regulação hormonal nos 
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adipócitos para a lipólise é acompanhada de um fluxo iónico através da membrana 

celular. De igual importância, Ramírez-Ponce et al., (2003) nos seus estudos também 

verificaram que os adipócitos humanos apresentam canais dependentes de voltagem 

(167). Hamida, et al., (2011), baseando-se nos estudos das propriedades elétricas da 

membrana do adipócito, levaram a cabo uma investigação sobre a influência da 

corrente elétrica, usando microcorrente para estimular a lipólise do tecido adiposo 

humano, onde a corrente elétrica pode provocar despolarização da membrana celular 

e ativação da lipólise, visto que corrente elétrica pode alterar as propriedades elétricas 

da membrana (21). A despolarização da membrana ocorrida durante a estimulação 

elétrica do adipócito pode levar à estimulação da cascata lipolítica mediada pelo cAMP 

(21).  

Alguns estudos que usam eletroestimulação, para atingir a contração muscular, 

demonstraram que a corrente elétrica pode levar ao aumento da atividade lipolítica 

(23, 168, 169). 

A corrente elétrica pode ser, então, uma mais-valia na prevenção e tratamento do 

excesso de peso, pois, tal como descrito anteriormente, as vias simpático-adrenérgicas 

nestes indivíduos não são capazes de estimular os adipócitos, devido à diminuição da 

expressão e da função β-adrenérgica (86, 87).  

Após a realização da microcorrente parece ser pertinente realizar um protocolo de 

exercício físico. Uma vez que a eletrolipólise poderá promover mobilização dos ácidos 

gordos, a sua utilização para a produção de ATP, só pode ser concebida através de um 

balanço energético negativo, provocado pelo exercício físico otimizado para a beta-

oxidação mitocondrial dos ácidos gordos (170).  

A evidência, com abordagens científicas, sobre os efeitos da microcorrente para 

estimular o aumento de lipólise – eletrolipólise, ainda é escassa, nomeadamente sobre 

a atuação, mecanismos celulares e a relação entre os parâmetros da corrente elétrica 

utilizada e os mecanismos fisiológicos subjacentes. Os estudos que investigam a 

microcorrente estão sintetizados na tabela V.  

São necessários estudos que mostrem os efeitos da corrente elétrica sobre a taxa 

lipolítica e a possibilidade da oxidação dos ácidos gordos de forma superior ao 

exercício físico. 
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Pouco se sabe sobre as frequências ideais para a estimulação da lipólise; 

frequências baixas (10 a 50 Hz) são consideradas como parâmetro para estimular o 

fluxo sanguíneo local (171, 172).  

Em relação à forma de aplicação no indivíduo, a microcorrente pode ser aplicada via 

transcutânea ou percutânea parecendo que a primeira não é tão eficaz, pois a pele 

pode ser um obstáculo para a corrente (172). 

Outra questão a que se pretendeu responder para a otimização da utilização da 

microcorrente, foi determinar o momento ideal para a realização do exercício físico 

aeróbio, para promover a utilização dos ácidos gordos que possam ter sido libertados 

para a corrente sanguínea. Para que os ácidos gordos sejam utilizados, para a 

obtenção de energia, é necessário existir um balanço energético negativo e otimizado 

para que os lípidos sejam o principal substrato energético, daí que esta técnica deva 

ser acompanhada de exercício físico adequado e/ou dieta hipocalórica.   

Contudo, apesar da eletrolipólise ser um potencial agente associado ao exercício 

aeróbio para ativar a lipólise, existe ainda a necessidade de perceber os seus efeitos e 

discutir sobre os parâmetros e os mecanismos de ação da microcorrente em 

populações saudáveis, em populações com excesso de peso e/ou obesidade, bem 

como em pacientes que possam ter grande benefício da redução de tecido adiposo, 

como é o caso dos pacientes com DCV.                          
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Tabela V- Estudos sobre os efeitos da aplicação da m
icrocorrente 

Estudo 
Desenho 

Participantes 
Intervenção 

Duração 
M

edidas de avaliação 
Resultados 

M
elo et al., 2013 

(171) 
Q

uasi-
experim

ental 
19 M

ulheres 
30 m

in.; m
icrocorrente; 25 

e 10 Hz. 
5 sem

anas 
(2x sem

ana) 
M

edidas 
antropom

étricas; 
Gordura subcutânea 
com

 ultrassonografia. 

p gordura total (p<0,05); 
p gordura subcutânea (p<0,05). 
 

Rostrup et al., 2013 
(23) 

Pré-
experim

ental 
11 O

besos 
60 m

in.; Eletroestim
ulação 

Bifásica; 2 a 165 Hz. 
8 sem

anas 
Glicerol; 
VO

2 m
áx; 

M
edidas 

antropom
étricas. 

n glicerol  (p<0,001); 
n VO

2 m
ax (p<0,05); 

Sem
 alteração nas m

edidas 
antropom

étricas (p>0,05). 

M
elo et al, 2012 

(172) 
Pré-
experim

ental 
26 M

ulheres 
Sedentárias e 
ativas 

TEN
S; percutâneo;  

5-50 Hz. 
10 sem

anas  
(2x sem

ana) 
Perím

etro abdom
inal; 

Peso. 
p perím

etro abdom
inal nas sedentárias. 

 

Rostrup et al., 2012 
(169) 

Pré-
experim

ental 
14 Saudáveis 

60 m
in.; Eletroestim

ulação 
de 2 a 165 Hz. 

1 sessão 
Catecolam

inas; 
VO

2 m
áx. 

n catecolam
inas (p<0,001); 

n VO
2 m

áx (p<0,001). 

Ham
ida et al., 2011 

(21) 
Pré-
experim

ental 
16 Am

ostras 
de tecido 
adiposo 
hum

ano  

30 m
in.; m

icrocorrente 
retangular m

onopolar 
in vitro. 

1 sessão 
Glicerol. 

n glicerol  (p<0,01). 

Scorza et al, 2008 
(173) 

Pré-
experim

ental 
16 M

ulheres 
40 m

in.; TEN
S;30 Hz;  

percutânea. 
5 sem

anas   
(2x sem

ana) 
Gordura subcutânea 
com

 ultrassonografia.  
p gordura subcutânea (p<0,05). 
 

Paula et al, 2007 
(22) 

Pré-
experim

ental 
   

10 Indivíduos 
50 m

in. M
icrocorrente; 20 

Hz, 30 Hz e 50 HZ; 
 Percutânea.  

6 sem
anas (1x 

sem
ana) 

Glicerol jejum
; 

M
edidas 

antropom
étricas;  

Perfil lipídico. 

p glicerol em
 jejum

; 
p perím

etros abdom
inal (p<0,01);  

Sem
 diferenças perfil lipídico e peso 

(p>0,05). 
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Dodt 
et 

al., 
2000 

(156) 
Pré-
experim

ental 
7 M

ulheres 
O

besas 
10 m

in. de corrente elétrica 
intra-neural no nervo 
cutâneo fem

oral; 2 Hz. 

1 sessão 
Glicerol 

Sem
 diferenças (p>0,05) 

Dodt 
el 

al., 
1999 

(174) 
Pré-
experim

ental 
7 M

ulheres 
Saudáveis 

10 m
in. de corrente elétrica 

intra-neural no nervo 
cutâneo fem

oral; 2 Hz. 

1 sessão 
Glicerol 

n glicerol    (p<0,05) 

Legenda:  n Aum
ento;↓

Dim
inuição; VO

2 m
áx Consum

o m
áxim

o de oxigénio; IM
C Índice de m

assa corporal; TEN
S Estim

ulação elétrica nervosa transcutânea; M
in. M

inutos  
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As questões levantadas nesta dissertação, de uma forma sumária, prenderam-se com 

os efeitos da microcorrente associada ao exercício físico na gordura abdominal, na 

atividade lipolítica e possível oxidação dos ácidos gordos livres (AGL). Os parâmetros a 

utilizar na corrente elétrica foram, também, uma questão levantada neste estudo. Este 

trabalho centrou-se, ainda, na criação de um programa de RCV no domicílio, adaptado 

para a população Portuguesa. 

Com esta tese pretendeu-se analisar os efeitos da microcorrente associada ao 

exercício físico, tendo sido desenhados três estudos para responder a este objetivo, e 

verificar os efeitos de um programa de RCV no domicílio, desenhado especificamente 

para uma população após síndrome coronária aguda. 

1. ESTUDO 1 

No estudo 1, definiu-se como objetivo verificar se a aplicação da microcorrente 

acarreta benefícios adicionais ao exercício aeróbio na diminuição da gordura abdominal. 

Os objetivos específicos deste estudo foram verificar os parâmetros ideais para a 

microcorrente, particularmente: 

x Definir o momento em que o exercício físico deve ser realizado (durante 

ou imediatamente após a microcorrente);  

x Verificar qual a forma de aplicação de elétrodos (transcutânea ou 

percutânea) mais eficaz; 

x Averiguar se existem diferenças nas frequências da corrente elétrica (25 e 

10 Hz, em comparação com 25 e 50 Hz). 
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 ESTUDO 2 2.

O objetivo do estudo 2 foi verificar se a aplicação da microcorrente no tecido 

adiposo da região abdominal apresenta efeitos, após uma sessão, na taxa lipolítica 

global, avaliada através dos níveis de glicerol no plasma, bem como na utilização dos 

ácidos gordos como substrato durante a atividade física, estimado por fórmulas do 

consumo de lípidos, tendo em conta o volume de oxigénio (VO2) e o volume de dióxido 

de carbono (VCO2).  

Definiram-se como objetivos secundários: 

x Observar o comportamento da atividade lipolítica em função do sexo; 

x Verificar se existe relação entre a quantidade de tecido adiposo com a 

atividade lipolítica, quando aplicada microcorrente associada a exercício 

físico;  

x Analisar a relação da atividade lipolítica com a oxidação de ácidos gordos, 

quando aplicada microcorrente associada a exercício físico. 
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 ESTUDO 3 3.

O objectivo do estudo 3 foi verificar os efeitos da microcorrente abdominal associada 

a um programa de exercícios específicos de reabilitação cardiovascular (RCV) no 

domicílio, em fase de manutenção, em indivíduos com um ano após síndrome coronária 

aguda, nos parâmetros cardiovasculares e físicos, perfil lipídico, gordura abdominal, 

controlo dos fatores de risco (obesidade, colesterol, hábitos tabágicos, sendentarismo) e 

qualidade de vida.  

Foram definidos para este estudo os seguintes objetivos específicos: 

x Verificar os efeitos da aplicação da microcorrente associada ao exercício 

físico, na gordura abdominal, visceral e subcutânea, em indivíduos, com 

um ano após síndrome coronária aguda, integrados num programa de RCV 

no domicílio; 

x Analisar o efeito da eletrolipólise nas medidas antropométricas (peso, 

bioimpedância, pregas cutâneas e perímetro na região abdominal, rácio 

cintura/anca e cintura/altura); 

x Avaliar o impacto de um programa de RCV com o coadjuvante da 

microcorrente, no perfil lipídico e nos níveis de glicose; 

x Analisar os efeitos de um programa de exercícios específicos de RCV no 

domicílio, em fase de manutenção, na avaliação de: 

• Capacidade cardiorrespiratória 

• Consumo máximo de oxigénio e tempo de prova; 

• Tensão arterial máxima sistólica e diastólica;  

• Frequência Cardíaca máxima;  

• Duplo produto; 

• Medidas em repouso 

• Tensão arterial basal sistólica e diastólica;  

• Frequência cardíaca basal; 

• Frequência cardíaca de recuperação; 
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x Avaliar o impacto de um programa de exercícios específicos de RCV nos 

hábitos de atividade física e alimentares; 

x Observar a influência do programa de RCV na qualidade de vida.  
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Neste capítulo apresentar-se-á a metodologia da investigação realizada, organizada 

em: desenho do estudo e população/ amostra, participantes, instrumentos, 

procedimentos, considerações éticas e estatística. Neste trabalho, com o intuito de 

responder aos objetivos definidos, foram realizados 3 estudos: 

x Estudo 1- Efeitos de um programa de microcorrente associado ao exercício físico, 

na gordura abdominal, durante 5 semanas, em indivíduos saudáveis. 

x Estudo 2- Efeitos de uma sessão de intervenção de microcorrente associada ao 

exercício físico, na atividade lipolítica e oxidação de ácidos gordos, em indivíduos 

saudáveis. 

x Estudo 3- Efeitos de um programa de RCV associado à microcorrente, na 

capacidade de exercício, gordura abdominal, qualidade de vida e fatores de risco, 

em indivíduos após um ano de episódio de síndrome coronária aguda. 

A metodologia utilizada para a elaboração desta tese está resumidamente descrita 

na tabela VI, onde constam as principais características metodológicas referentes a cada 

estudo realizado na dissertação, bem como os artigos publicados, artigos submetidos 

para publicação científica e os artigos em fase de preparação com o mesmo propósito.  
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Tabela VI- Síntese da metodologia usada em cada estudo 

 Estudo 1 Estudo 2 Estudo 3 
Ti

po
 d

e 
es

tu
do

 Ensaio Clínico Randomizado 
Maio de 2011 a Julho de 

2011. 

Ensaio Clínico Randomizado 
Janeiro de 2013 a Março de 

2014. 

Ensaio Clínico Randomizado 
Setembro de 2012 a 
Dezembro de 2013. 

Am
os

tr
a Estudantes  

Saudáveis. 
Estudantes 
 Saudáveis. 

Pacientes  
com 1 ano após episódio  

síndrome Coronária Aguda 

Cr
ité

rio
s 

In
cl

us
ão

 18 - 30 anos  
IMC < 30 e ≥18,5 Kg/m2. 

18 - 30 anos 
IMC < 30 e ≥18,5 Kg/m2. 

40-75 anos 
Síndrome Coronária Aguda, 

com mais de 12 meses. 

Cr
ité

rio
s  

Ex
cl

us
ão

 

Grávidas; disfunções 
metabólicas; alterações 

dermatológicas; portadores 
de dispositivos eletrónicos; 

alguma condição que 
impossibilitasse a prática de 

exercício. 

Grávidas; disfunções 
metabólicas; alterações 

dermatológicas; portadores 
de dispositivos eletrónicos; 

alguma condição que 
impossibilitasse a prática de 

exercício. 

Analfabetos; Fração de 
ejeção do ventrículo 

esquerdo <40%; doença 
cardiovascular grave- risco 
elevado; alguma condição 

que impossibilitasse a 
prática de exercício; doenças 

metabólicas e 
dermatológicas; grávidas. 

In
te

rv
en

çã
o Microcorrente associada ao 

exercício físico: -Tipo de 
elétrodos;  

-Frequências;- Momento de 
realização de exercício. 

Microcorrente associada ao 
exercício físico. 

Microcorrente associada a 
um programa RCV no 

domicílio. 

Du
ra

çã
o 5 

 Semanas. 
1 

 Sessão. 
8 

 Semanas. 

O
ut

co
m

es
 

Medidas antropométricas; 
Gordura abdominal; 

Hábitos de atividade física; 
Hábitos alimentares. 

Atividade lipolítica – glicerol; 
Consumo energético de 

lípidos. 

Medidas Antropométricas; 
Gordura Abdominal; 

Capacidade 
cardiorrespiratória; Perfil 

lipídico; 
Hábitos de atividade física e 
alimentares; Qualidade vida. 

Ar
tig

os
  

1- Effects of Aerobic exercise 
associated with Abdominal 
Microcurrent: a preliminary 
study 

a) frequency 
b) type electrodes 
c) physical exercise 

performing. 
 

2- Clay body wrap with 
microcurrent: Effects in central 
adiposity. 
 
 
 

Anexo 1- Lista de publicações 

3- Effects of microcurrent with 
physical exercise in the adipose 
tissue of the abdominal region. 
 
4- Effects of microcurrent with 
physical exercise on muscle fuel 
utilization. 
 
 
 
 
 
 
 
  

5- Mediterranean diet and 
physical exercise association, in 
subjects with coronary artery 
disease. 
6- Effects of microcurrent and 
physical exercise in subjects 
with coronary artery disease in 
abdominal fat. 
7- Effects of a home-based 
cardiac rehabilitation on 
cardiorespiratory fitness.  
8- Effects of a home-based 
exercise program in body 
composition, abdominal fat and 
lipid profile. 
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 ESTUDO 1 1.

1.1. DESENHO DO ESTUDO E POPULAÇÃO / AMOSTRA 

O presente estudo, um ensaio clínico randomizado, double blinded (175) decorreu 

entre Maio de 2011 e Julho de 2011 na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto 

(ESTSP). A amostra deste estudo foi retirada da população-alvo de estudantes da ESTSP. 

A amostra foi constituída por 42 elementos: Grupo experimental 1 (GE1=9); Grupo 

experimental 2 (GE2=9); Grupo experimental 3 (GE3=7); Grupo experimental 4 (GE4=8); 

e Grupo Placebo (GP=9). A randomização da amostra pelos 5 grupos foi realizada por 

blocos de 5 através da atribuição de um número aleatório no Microsoft Office Excel. 

Apenas um investigador deteve o conhecimento dos elementos pertencentes a cada 

grupo e foi responsável pela execução do protocolo da eletrolipólise. Os restantes 

investigadores, tal como os participantes, não tiveram conhecimento do grupo no qual 

foi inserido cada indivíduo. 

1.2. PARTICIPANTES 

Realizou-se, inicialmente, um estudo piloto com o intuito de testar a viabilidade dos 

procedimentos e a fiabilidade dos instrumentos de medidas repetidas, no qual 

participaram 15 indivíduos, 3 do sexo masculino e 12 do sexo feminino, com 

características semelhantes à amostra mas não pertencentes à mesma. 

Foi aferida a fiabilidade intra-observador, através do Coeficiente de Correlação Intra-

classe (ICC). Com recurso ao ICC, foi calculado o erro padrão (SEM) de cada instrumento 

(SEM=√𝜎2(1 − 𝐼𝐶𝐶); 𝜎2-variância) (176). 

Após a realização do estudo piloto, foram contactados por via correio eletrónico 

todos os estudantes da ESTSP com o intuito de serem convidados a participar no estudo. 

Os estudantes que se voluntariaram tinham que responder ao questionário de 

caraterização e seleção da amostra, enviado via eletrónica, com o objetivo de recolher 

os dados sociodemográficos e aferir se os voluntários apresentavam os critérios 

necessários para integrarem o presente estudo. O questionário foi realizado no 

Qualtrics:  
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 https://qtrial2012.qualtrics.com/SE/?SID=SV_7UQjrJhNJIDWx2B (Anexo 2) 

 Posteriormente procedeu-se à análise dos questionários recebidos, tendo-se 

selecionado os indivíduos para participar no estudo, de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão.  

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão dos indivíduos na amostra: 

x Entre 18 e 30 anos de ambos os sexos; 

x Com IMC igual ou superior a 18,5 Kg/m2 e inferior a 30 Kg/m2; 

x Disponibilidade para participar no estudo. 

 

Definiram-se como critérios de exclusão na amostra os seguintes:   

x Gestantes, mulheres que estiveram grávidas no último ano ou que pretendem vir 

a estar a curto prazo;  

x História médica de neoplasias; 

x Disfunções metabólicas, patologias renais, patologias digestivas; 

x Cirurgia abdominal;  

x Alterações da sensibilidade na região abdominal;  

x Alterações dermatológicas;  

x Portadores de dispositivos eletrónicos (dispositivos cardíacos implantáveis, 

dispositivo intra-uterino) e material de osteossíntese próximo da aplicação da 

microcorrente; 

x Condição que impossibilitasse a prática de exercício, nomeadamente patologias 

cardiovasculares, respiratórias e ortopédicas;  

x Indivíduos com regimes hipocalóricos. 

 

A amostra foi selecionada da população alvo de estudantes da ESTSP, com 1828 

estudantes. Responderam ao questionário do estudo 86 estudantes, dos quais após a 

exclusão, segundo os critérios definidos, ficaram 45 elementos. Excluíram-se, após a 

seleção, 3 indivíduos por falta de comparência às sessões, passando a amostra a ser 

constituída por 42 elementos (9 no grupo placebo, 9 no GE1, 9 no GE2; 7 no GE3 e 8 no 

GE4) (Figura 2). 
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Figura 2- Diagrama da amostra do estudo 1 

1.3. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS  

Os indivíduos selecionados, atempadamente, foram contactados e informados acerca 

dos procedimentos. Quarenta e oito horas antes dos momentos de avaliação do estudo 

foi enviada, a todos os voluntários, uma lista de recomendações (Anexo 3).  

As avaliações decorreram todas durante o período da manhã para que fossem 

uniformizadas para todos os participantes e de forma a diminuir a interferência com as 

medidas analisadas (principalmente peso e valores da bioimpedância). As avaliações 

tiveram início com uma explicação aos participantes sobre o estudo. Foram entregues os 

consentimentos informados e os questionários de hábitos alimentares e de atividade 

física para que estes fossem preenchidos. Nesse momento procedeu-se ainda à 

avaliação das medidas antropométricas e gordura abdominal. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliados para elegibilidade (n=86) 

Excluídos (n=41) 
 
Questionários incompletos (n=9) 
Gravidez (n=1) 
Alterações dermatológicas (n=8) 
Sujeitos a intervenção nutricional (n=9) 
Recusaram participar (n=14) 

Analisados (n=9) 

GE 1 (n=9) 
 

 GE 4 (n=9) 
Receberam intervenção (n=8) 
Não receberam intervenção (n=1) 
(Por falta de comparência às 
sessões)  
 

Analisados (n=8) 

Randomização (n=45) 

GP (n=9) 
 

GE 2 (n=9) 
 

GE 3 (n=9) 
Receberam intervenção (n=7) 
Não receberam intervenção (n=2) 
(Por falta de comparência às 
sessões)  
 

Analisados (n=9) Analisados (n=7) Analisados (n=9) 

An
ál

ise
 

Fo
llo

w
-U

p 
Re

gi
st

o 
de

 p
ar

tic
ip

an
te

s 
Al

oc
aç

ão
 

Estudantes da ESTSP (n=1828) 
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Os indivíduos selecionados foram sujeitos ao protocolo em estudo (explicado em 

1.3.6) e compreendeu uma avaliação inicial (M0), 10 sessões de intervenção (em média, 

duas por semana) e uma avaliação final (M1). 

Os participantes do grupo experimental 1 e 2 realizaram 40 minutos de exercício 

aeróbio, imediatamente após a aplicação de um protocolo da eletrolipólise não invasiva 

por microcorrente. Esta foi aplicada abaixo do limiar de sensibilidade [máximo de 1 

miliampere (mA)], durante 30 minutos, com recurso a 4 elétrodos transcutâneos com os 

pólos de diferentes cargas paralelos (177). No GE 1 foram aplicadas as frequências de 25 

e 10 Hz (15 minutos cada), o GE 2 foi submetido às de 25 e 50 Hz (15 minutos cada). 

No GE 3 a microcorrente também foi realizada antes do protocolo dos 40 minutos de 

exercício, no entanto efetuou-se a aplicação no modo percutâneo. Assim, introduziram-

se 4 agulhas descartáveis de acupunctura a nível hipodérmico - colocadas na região 

anterior do abdómen. Recorreu-se às frequências de 25 e 10 Hz (15 minutos cada) e 

uma intensidade máxima de 1 mA, abaixo do limiar de sensibilidade. 

O GE 4 foi submetido a uma aplicação de microcorrente transcutânea de frequências 

de 25 e 10 Hz com intensidade máxima de 1 mA, simultaneamente com exercício 

aeróbio durante 30 minutos, adicionando 5 minutos de aquecimento e 5 minutos de 

arrefecimento. 

Os participantes do grupo placebo (GP) realizaram 30 minutos de microcorrente com 

elétrodos transcutâneos sem intensidade (0 mA), seguido de 40 minutos de exercício 

físico.  

O desenho do estudo está esquematizado na Figura 3. 
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Figura 3- Desenho do estudo 1 

1.3.1 Medidas Antropométricas  

A avaliação da bioimpedância e do peso realizou-se com recurso a uma balança da 

marca Tanita, modelo Innerscan BC-545 (Tanita, Tokyo, Japan). Esta balança contém 8 

elétrodos (utilizando uma corrente elétrica mão-pé), frequência de leitura de 50 Hz e 

uma precisão de 0,1 Kg para o peso e 0,1% para as percentagens de gordura total e 

abdominal (178, 179). Apresenta alta correlação com o Índice de Massa Corporal (IMC) 

na deteção de obesidade e com dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) entre 0,88-

0,89 (178, 179). Apresenta um coeficiente de correlação r=0,87 para a % de gordura e de 

r=0,96 para a massa muscular (para p<0,001), quando comparada com a DEXA (180). 

Após o estudo piloto verificou-se um erro padrão (SEM) de 0 Kg para o peso; para a % de 

gordura total obteve-se um SEM de 0,4%; e, por fim, a massa muscular revelou um SEM 

de 0,1Kg.  
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A altura de cada indivíduo foi medida com uma fita métrica rígida COMED (França), que 

apresenta uma precisão de 0,1cm para um máximo de 2 metros e um r=0,98 

comparando com imagem radiológica(181).  

Durante a medição da altura, os voluntários assumiram a posição ortostática, em 

apneia ventilatória no final da inspiração a volume corrente, com o olhar fixo num ponto 

da parede, braços ao longo do corpo e os pés juntos e descalços. A medição foi realizada 

três vezes e no final foi feita a média das três medições. Na avaliação do peso e das 

variáveis da bioimpedância, os participantes estavam com os braços ao longo do corpo e 

com os olhos fixos num ponto da parede. Durante a medição, foi solicitado o mínimo de 

roupa possível e sem calçado, meias e metais, de forma a não interferir com os valores 

de peso e bioimpendância. Para minimizar a influência das alterações do equilíbrio 

hidro-electrolítico, foram dadas as seguintes orientações aos participantes: evitar a 

ingestão de café, de chá, de bebidas alcoólicas e de refeições pesadas de 24 a 48 horas 

antes da medição; urinar meia hora antes da pesagem e suspender as atividades físicas 

vigorosas 4 horas antes (182). Depois da medição do peso e da altura, foi aplicada a 

fórmula para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) (IMC = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2). 

1.3.2 Gordura abdominal 

A fita métrica também foi utilizada para a avaliação do perímetro abdominal ao nível 

da cintura (medido no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca) e o perímetro 

ao nível dos grandes trocânteres. Para o conjunto das duas medidas obteve-se um 

ICC(3,1) de 0,98 e um SEM de 1,0 cm (183).  

Os perímetros foram realizados com o indivíduo em pé, tendo sido feita a medição da 

cintura (medida no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca) e ao nível dos 

grandes trocânteres no final da expiração a volume corrente (182, 184). Foram 

realizadas três medições, sempre pelo mesmo investigador e utilizada a média das três.  

Através do quociente entre os perímetros abdominal e o perímetro ao nível dos 

grandes trocânteres, obteve-se o rácio cintura/anca que permite predizer o risco 

cardiovascular (77, 79, 182). Com a divisão do perímetro abdominal sobre a altura 

obteve-se o rácio cintura/altura (78, 185, 186). 

Para a avaliação das pregas adiposas foi utilizado um adipómetro analógico da 

marca Harpenden® (sede em 45 Victoria Road, Burgess Hill, West Sussex RH15 9LR, 
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Reino Unido), com valores de correlação com o DEXA de r=0,71 (187). Foram realizadas 

as medições a nível abdominal e a nível supra-ilíaco (182). A adipometria no presente 

estudo revelou uma fiabilidade intra-observador excelente com um ICC(3,1) =0,88 e de 

SEM de 0,3 mm (183). 

Para medição das pregas adiposas foram efetuadas três medições não 

consecutivas a nível abdominal, na vertical cerca de 2 cm lateralmente ao umbigo, e a 

nível supra-ilíaco, realizado na diagonal acima da crista ilíaca no hemicorpo direito. 

Após cada medição foi aguardado 3 segundos, até efetuar a leitura. Foi usada a 

média das 3 medições.  

As medições da espessura de gordura visceral e subcutânea foram realizadas através 

da ultrassonografia com recurso ao ecógrafo modelo ViamoTM. Este foi elaborado por 

Toshiba Medical Systems Corporation (Japan) e apresenta uma sonda de frequência de 

onda de 7,5 Hz. Esta avaliação foi realizada por um profissional especialista de radiologia 

com prática profissional. Quando comparada com a Tomografia Computorizada (TC), a 

Ultrassonografia demonstrou, para a medição do tecido adiposo subcutâneo e visceral, 

valores de r=0,79 (p<0,05) e r=0,70 (p<0,001), respetivamente (188). Quando 

comparada com o DEXA a ultrassonografia demonstrou valores de r=0,91 (p<0,05) para 

a medição do tecido adiposo subcutâneo (189). No presente estudo a fiabilidade 

intraobservador para o mesmo profissional e para a execução da mesma técnica foi de 

ICC(3,1) = 0,89 e SEM de 0,5 mm. Durante as medições com o ecógrafo, cada participante 

assumiu a posição de decúbito dorsal em cima de uma marquesa. As medições da 

espessura de gordura total, visceral e subcutânea, foram realizadas na linha alba, ao 

nível do ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca (190). A sonda foi colocada 

perpendicular à superfície da pele e os valores foram colhidos através das melhores 

imagens, no final da fase expiratória em apneia, tendo sido medida no ponto médio 

entre a última costela e a crista ilíaca. Para cada espessura, realizou-se três medições 

(valores em milímetros) e, no final, foi feita a média das três medições (190). 

1.3.3 Atividade física  

Os níveis de atividade física dos participantes foram avaliados através do 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (Anexo 2). A versão utilizada foi a 

versão curta constituída por 8 itens de modo a estimar o tempo gasto na realização de 



METODOLOGIA 

64 

exercício físico, expresso em equivalente metabólico da tarefa (MET)-minutos/semana e 

com período de referência - últimos 7 dias (versão 6) (191, 192). Esta versão, projetada 

para o uso em estudos, é possível calcular um score total de atividade física expresso em 

MET-minutos/semana. Após a obtenção do score, os indivíduos foram classificados nas 

três categorias (leve, moderado e elevado) com base na soma dos valores obtidos e nos 

algoritmos descritos pelo manual do IPAQ (191, 192). 

Esta versão foi validada para a população portuguesa por Craig et al., (2003) (191) 

conjuntamente com o grupo coordenador em Portugal, Mota & Sardinha. O 

questionário apresenta um valor referido na bibliografia de ICC=0,83 e validade de 

critério com o acelarómetro de r=0,49 (191, 192). O estudo piloto demonstrou um α de 

Cronbach’s de 0,96. 

1.3.4 Hábitos alimentares 

Os hábitos alimentares dos participantes foram verificados através do Questionário 

Semi-Quantitativo de Frequência Alimentar (QFA), desenvolvido pelo Serviço de Higiene 

e Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, para a medição da 

ingestão alimentar através da identificação do consumo de alimentos (Anexo 2). A 

estrutura básica do questionário consiste em três componentes: uma lista de alimentos 

(82 alimentos em 9 categorias), uma secção de resposta fechada com categorias de 

frequências de consumo e uma secção com as porções médias padrão predeterminadas 

(193). A adequação do QFA tem sido avaliada a partir da sua comparação com um 

método considerado padrão de referência, o Recordatório de 24h, sendo que estes 

apresentam coeficientes de correlação entre 0,40 e 0,70 designando boa concordância 

entre os dois métodos (194). O questionário foi validado para a população portuguesa 

por Lopes et al., (2007) e apresenta uma fiabilidade, referida na bibliografia, de ICC= 

0,57 (193).  

A conversão dos dados foi realizada por nutricionistas qualificados, através da análise 

abrangente de nutrientes e/ou categorias de alimentos (cafeína, açúcar, cálcio, consumo 

total de energia, álcool, proteínas, hidratos de carbono, fibras, sódio, gordura total, 

gordura saturada, gordura monoinsaturada e polinsaturada, colesterol e n-3 e n-6 de 

ácidos gordos) com o Food Processor Plus (version 7.02; ESHA Research, Salem, OR) . No 

presente estudo, o QFA revelou um α de Cronbach’s de 0,69. 
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1.3.5 Frequência Cardíaca 

A frequência cardíaca (FC) basal foi avaliada através de um cardiofrequencímetro, 

marca Polar Wearlink Coded. Este instrumento foi desenvolvido pela POLAR®, modelo 

FT7 (EUA) e apresenta uma excelente precisão, com um erro de ±1% ou ±1 batimento 

por minuto (bpm), e uma relação muito boa com o eletrocardiograma com um r= 0,99 

relativamente ao número de batimentos por minuto (bpm) durante o exercício (195). Foi 

avaliada com os voluntários em repouso, sentados, durante 5 minutos, em ambiente 

calmo, antes da primeira medição, na qual foi registado um valor de FC. Um segundo 

valor foi registado após um minuto de intervalo para a realização da média. As 

frequências cardíacas de treino para a realização do exercício aeróbio no cicloergómetro 

foram calculadas através da fórmula de reserva: FC treino = FC basal + 45-55% 

(Frequência Cardíaca máxima teórica – Frequência Cardíaca basal). A Frequência 

Cardíaca máxima teórica foi obtida através da fórmula de Tanaka: Frequência Cardíaca 

máxima teórica = 208 – (0,7 x idade) (4, 196). Como já foi referido anteriormente, foram 

dadas orientações aos participantes no sentido de evitar a ingestão de café e chá antes 

das avaliações. 

1.3.6 Escala Borg 

A perceção de esforço, durante o treino aeróbio, foi avaliada através da escala de 

Borg (versão 6 a 20). Esta escala foi validada, apresentando um r=0,62 quando 

comparada com a frequência cardíaca (FC) e um r=0,64 quando comparada com o 

consumo máximo de oxigénio (VO2máx) (197) (Anexo 2). 

1.3.7 Tensão Arterial  

O esfigmomanómetro digital da marca Tensoval Duo® (Alemanha) é um instrumento 

considerado válido para a medição da tensão arterial e apresenta uma excelente 

fiabilidade, segundo os critérios da British Hypertension Society, e preenche os critérios 

da American Association for the Advancement of Medical Instrumentation, e da 

European Society of Hypertension, com uma precisão intra-paciente excelente, 80%, em 

comparação com o esfigmomanómetro de mercúrio manual (198). 
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1.3.8 Protocolo de Intervenção  

Realizaram-se 10 sessões de intervenção de 30 minutos de electrolipólise e de 40 

minutos de exercício físico, duas vezes por semana, durante 5 semanas.  

O protocolo da eletrolipólise por microcorrente foi fornecido pelo aparelho Enraf 

Nonius®, Sonopuls 692®. A microcorrente caracteriza-se por uma corrente de baixa 

frequência de forma retangular bifásica alternada com intensidades muito baixas, no 

máximo até 1 mA e uma mudança de polaridade a cada segundo (152). As frequências 

utlizadas de 25 Hz, 10Hz e 50Hz apresentam, respetivamente, um tempo de impulso e 

repouso igual a 20ms, 50 ms e 10 ms. 

Durante este procedimento, cada participante assumiu a posição de decúbito dorsal 

sobre a marquesa. A pele de cada voluntário foi limpa e, quando necessário, depilada. 

Os elétrodos transcutâneos em banda (25x 5,5cm; 30,5 x 5,5cm; 35 x 5,5cm) foram 

colocados com gel de condutividade sem princípio ativo na região abdominal inferior 

com uma distância de aproximadamente 5 a 10 centímetros entre eles (figura 4).  

  

Figura 4- Colocação dos elétrodos  

 

O protocolo de exercício físico foi constituído por um treino aeróbio, com a duração 

total de 40 minutos, realizado com recurso ao cicloergómetro Monark 928E (Suécia) dos 

membros inferiores, e contemplou 3 fases: 

x aquecimento [0-5 minutos[, com potência inicial – 50W, onde se aumentou 

a carga e a velocidade (até 60 rpm) para que o participante atingisse o 

intervalo adequado da Frequência Cardíaca de treino; 

x  treino [5-35 minutos[ em que  foi pedido ao participante que tentasse 

manter o intervalo da Frequência Cardíaca de treino 45-55% e um nível de 

11/13 na Escala de Borg;  
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x arrefecimento [35-40 minutos[, nesta fase solicitou-se ao voluntário para 

reduzir gradualmente a carga durante aproximadamente 5 minutos de 

forma a reduzir a frequência cardíaca(199).  

 

Durante a realização do exercício físico os participantes foram, de forma contínua, 

monitorizados com o cardiofrequencímetro Polar Wearlink Coded para garantir a 

prescrição de exercício previamente realizada. Foram também ensinados a utilizar a 

Escala de Perceção Subjetiva de Esforço de Borg para a monitorização da intensidade do 

exercício, num nível 11/13. 

O esfigmomanómetro digital foi utilizado no início e durante o exercício, para a 

medição da tensão arterial, como forma de monitorização, de 10 em 10 minutos.  

1.4. ÉTICA 

De modo a obter autorização do estudo, foi endereçado um pedido formal de 

autorização à Comissão de Ética da ESTSP – IPP, tendo sido autorizado com o número de 

processo 1096/2011 (Anexo 4).  

Este estudo está registado no clinical trials com a referência NCT01853761 (Anexo 4). 

A cada participante foi pedido o consentimento informado, segundo a declaração de 

Helsínquia. Ainda foi dada uma explicação verbal relativamente aos objetivos, 

procedimentos a serem alvos e materiais de estudo utilizados. Todos os participantes 

tiveram conhecimento de que existia a possibilidade de recusar a qualquer momento a 

participação no estudo (Anexo 4).  

A cada voluntário foi entregue, aleatoriamente, um código, que foi introduzido na 

base de dados, de acesso apenas aos investigadores, garantindo assim o anonimato e a 

confidencialidade dos dados. 

1.5. ESTIMATIVA DO TAMANHO DA AMOSTRA 

O tamanho da amostra foi determinado através do software G*Power Version 3.1.7, 

para a variável diferença (M1-M0) correspondente ao objetivo principal, a partir dos 

dados obtidos no estudo piloto com 15 indivíduos com as mesmas características ao da 

amostra em estudo. A estimativa do tamanho da amostra foi realizada de modo a 
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garantir a deteção de diferenças entre os 5 grupos de intervenção e controlo, com um 

nível de significância de 5% e uma potência de 90,0%. Foi determinada a inclusão de 45 

sujeitos a serem distribuídos pelos 5 grupos a partir das estimativas obtidas para as 

variáveis de medição de gordura abdominal avaliadas por ecografia (tabela VII).  

Tabela VII- Estimativa do tamanho da amostra para cada variável principal. 

Variáveis Effect size n total 
Gordura Subcutânea nível cintura 0,75 35 

Gordura Visceral nível cintura 0,95 25 

Gordura Total nível cristas ilíacas  0,64 45 

1.6. ESTATÍSTICA 

Para a análise estatística foi utilizado o software Predictive Analytics Software 

Statistics 21 (SPSS® IBM Corporation, Route 100), com um nível de significância de 0,05. 

Os valores de todas as variáveis contínuas foram apresentados com as medianas e 

desvio interquartil e as variáveis ordinais e nominais em frequências absolutas e 

frequências relativas.  

Para a comparação entre os grupos nos momentos inicial, final e na variável diferença 

(M1-M0) recorreu-se ao teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn como post 

hoc. Para a comparação entre os momentos de avaliação em cada um dos grupos foi 

utilizado o teste de Wilcoxon. Foram utilizadas as versões não paramétricas dos testes 

inferenciais, uma vez que não foram garantidos os pressupostos da normalidade por 

meio do teste de Shapiro-Wilk. Como estatística descritiva recorreu-se à mediana e 

respetivo desvio interquartil (200). 

Para analisar a associação nas variáveis ordinais (IPAQ e IMC) recorreu-se ao 

teste de Fisher.  
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 ESTUDO 2 2.

2.1. DESENHO DO ESTUDO E POLUÇÃO/AMOSTRA 

Este ensaio clínico randomizado, double-blinded (175) foi realizado de Janeiro de 

2013 a Março de 2014 na ESTSP. A amostra deste estudo foi retirada da população alvo 

de estudantes da ESTSP e foi constituída por 83 participantes, dividida em: Grupo 

experimental (n=42) e Grupo placebo (n=41). A randomização por grupos foi realizada 

segundo o modelo estratificado, tendo em conta o sexo (ou seja, foram randomizados os 

elementos do sexo feminino pelo Grupo Placebo (GP) e Grupo Experimental (GE) e o 

mesmo foi realizado para o sexo masculino) em blocos de 4, através da atribuição de um 

número aleatório no Microsoft Office Excel. Um único investigador teve conhecimento 

dos elementos pertencentes a cada grupo, sendo este o responsável pelo protocolo da 

eletrolipólise. Os restantes investigadores, tal como os participantes não tiveram 

conhecimento do grupo no qual foi inserido cada indivíduo. 

2.2. PARTICIPANTES 

Todos os alunos da ESTSP foram contactados por correio eletrónico, a fim de serem 

convidados a participar no estudo e a preencher um questionário para a caracterização e 

seleção da amostra, como apresentado no estudo 1. O questionário foi realizado no 

Qualtrics:  

https://qtrial2012.qualtrics.com/SE/?SID=SV_7UQjrJhNJIDWx2B - (Anexo 2) 

Foram incluídos os indivíduos da ESTSP com idade compreendida entre os 18 e os 30 

anos, de ambos os sexos, com IMC igual ou superior a 18,5 Kg/m2 e inferior a 30 Kg/m2 e 

que se apresentassem disponíveis para participar no estudo. Utilizando os critérios 

exclusão foram eliminados da amostra os indivíduos:  

x Gestantes, mulheres que estiveram grávidas no último ano ou que pretendem vir 

a estar a curto prazo;  

x História médica de neoplasias; 

x Disfunções metabólicas, patologias renais, patologias digestivas;  

x Cirurgia abdominal;  
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x Alterações da sensibilidade na região abdominal;  

x Alterações dermatológicas;  

x Portadores de dispositivos eletrónicos (dispositivos cardíacos implantáveis, 

dispositivo intra-uterino) e material de osteossíntese próximo da aplicação da 

microcorrente; 

x Alguma condição que impossibilitasse a prática de exercício, nomeadamente 

patologias cardiovasculares, respiratórias e ortopédica; 

x Indivíduos com regimes hipocalóricos. 

 

A população-alvo deste estudo foram 1966 estudantes da ESTSP, sendo que 196 

responderam ao questionário para se voluntariarem a participar no estudo. Destes 196 

participantes, após a implementação dos critérios de inclusão e exclusão, 

permaneceram 95, que foram distribuídos aleatoriamente e equitativamente através do 

programa Microsoft Excel® 2010 em GE e GP, tanto para sexo masculino como para o 

feminino. Excluíram-se, após seleção, 9 indivíduos por falta de disponibilidade e 3 

indivíduos por não realizarem o segundo momento de avaliação. Para análise final dos 

dados, a amostra foi constituída por GE=42 participantes e o GP=41 participantes (figura 

5). 
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Figura 5- Diagrama da amostra do estudo 2 

2.3. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS  

Antes 48 horas da realização do estudo foi enviada uma lista de recomendações a 

todos os voluntários (Anexo 3). Desta lista fazia parte a ingestão de um pequeno-almoço 

equilibrado. 

As avaliações decorreram no período da manhã, em que após uma breve explicação 

oral acerca do estudo, foi entregue um consentimento informado a cada participante e 

os questionários IPAQ e QFA para que estes fossem preenchidos. Neste momento 
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também se procedeu à avaliação das medidas antropométricas (peso, bioimpedância, 

altura e IMC), avaliação da gordura abdominal (perimetria, pregas adiposas e ecografia). 

Após estas medições foram realizadas análises sanguíneas, por um técnico de análises 

clínicas e saúde pública, com a finalidade de avaliar os níveis de glicerol, triglicerídeos 

(TG) e colesterol total (CT), Lipoproteínas de alta densidade (HDL) e Lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL) sanguíneos de cada voluntário antes de realizar o protocolo. 

O protocolo de intervenção consistiu numa sessão de microcorrente e de exercício 

físico. Ao GE foi aplicado 30 minutos de microcorrente seguido de 50 minutos de 

exercício físico, utilizando uma aplicação transcutânea, as frequências de 25 e 10 Hz e a 

intensidade máxima de 1 mA. Os participantes do GP realizaram 30 minutos de 

microcorrente com elétrodos transcutâneos e a intensidade de 0 mA, seguido de 50 

minutos de exercício físico.  

O desenho do estudo 2 está esquematizado na figura 6. 

 

Figura 6- Desenho do estudo 2 
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2.3.1 Medidas Antropométricas 

A avaliação da bioimpedância, do peso, da altura e do IMC procedeu-se da forma 

descrita em 1.3.1 do estudo 1.  

2.3.2 Gordura Abdominal 

Foram usados perímetros, pregas cutâneas e ecógrafo de acordo com o exposto em 

1.3.2 do estudo 1.   

2.3.3 Atividade física  

Os níveis de atividade física dos participantes foram avaliados através do 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Este instrumento está descrito 

detalhadamente em 1.3.3 do estudo 1.  

2.3.4 Hábitos alimentares 

Para avaliação dos hábitos alimentares dos participantes foi utilizado o Questionário 

Semi - Quantitativo de Frequência Alimentar (QFA), descrito em 1.3.4 do estudo 1.  

2.3.5 Análises Sanguíneas 

A avaliação dos níveis plasmáticos de glicerol, TG e CT, HDL e LDL antes e após o 

protocolo de intervenção foi realizada através de análises sanguíneas por um técnico de 

análises clínicas e saúde pública com prática profissional. A cada um dos participantes 

foi realizada a colheita de sangue venoso para um tubo com gel separador (BD 

Vacutainer® System) (201). As amostras de sangue venoso foram centrifugadas a 

4500rpm durante 10 minutos (Sigma ® 3k15), após retração do coágulo. Posteriormente 

foi realizada a separação do soro que foi armazenado em alíquotas a -80ºC até 

processamento. Os parâmetros bioquímicos foram determinados no equipamento 

Prestige 24i (Cormay, 2012) pelos métodos enzimáticos colorimétricos standard (202).  

O colesterol HDL e LDL foram determinados pelo método direto (203). A avaliação 

dos níveis plasmáticos de HDL e LDL não foi realizada em toda a amostra por falta de 

disponibilidade dos reagentes para o número total de participantes, sendo realizado 

apenas nos participantes finais (n= 49).  
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2.3.6 Frequência Cardíaca 

A frequência cardíaca (FC) basal foi avaliada através do cardiofrequencímetro como 

descrito em 1.3.5 do estudo 1. As frequências cardíacas de treino para a realização do 

exercício aeróbio no cicloergómetro foram calculadas através da fórmula de reserva: FC 

treino = FC basal + 45-55% (Frequência Cardíaca máxima teórica – Frequência Cardíaca 

basal), onde a Frequência Cardíaca máxima teórica foi obtida através da fórmula de 

Tanaka: Frequência Cardíaca máxima teórica = 208 – (0,7 x idade) (4, 196). 

2.3.7 Escala Borg 

A perceção de esforço foi avaliada pela escala de Borg de acordo com o exposto em 

1.3.6 do estudo 1.   

2.3.8 Tensão Arterial  

A tensão arterial foi medida em concordância com a explicação apresentada no ponto 

1.3.7 do estudo 1.   

2.3.9 Consumos energéticos 

Para a avaliação do consumo de lípidos durante o exercício físico foi utilizado o 

aparelho K4b2, sistema portátil criado pela COSMED® (Roma, Itália), através da análise 

cardiopulmonar das trocas gasosas em tempo real. São objetivos da utilização deste 

equipamento: o registo do VO2 consumido e de VCO2 produzido pelos participantes 

durante o protocolo de exercício aeróbio; o registo dos valores da frequência cardíaca 

nas várias intensidades de exercício e a monitorização contínua da temperatura, do 

fluxo e da pressão (204). Este foi validado por Duffield, Dawson, Pinnington, & Wong 

(2004), apresentando valores para os limites de concordância e viés para ventilação 

minuto de ±16,3 e ±1,27 L/min, para VO2 de ±0,82 e ±0,08 L/min e para VCO2 de ±0,67 e 

±0,06 L/min, respetivamente. Os valores indicados do ICC foram ventilação minuto: 

0,58-0,78; VO2: 0,53-0,87; VCO2: 0,68-0,81 (205). 

Este aparelho demonstrou ser um método eficaz para a avaliação do VO2 e VCO2 

numa ampla faixa de intensidades de exercício (206).  

Por falta de disponibilidade contínua deste equipamento, este procedimento só foi 

aplicado em alguns indivíduos da amostra selecionados por conveniência (n=38).  
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É de salientar que foram tidos em conta todos os cuidados necessários descritos na 

literatura para a utilização do sistema portátil K4b2, nomeadamente: o participante tinha 

de estar relaxado, não ter realizado exercício nas últimas 24 horas, na ausência da 

influência de quaisquer substâncias estimulantes (por exemplo, cafeína) ou depressoras 

(por exemplo, álcool), sem apetite e a última refeição completa tivesse sido realizada 

nas 2 a 3 horas imediatamente anteriores ao teste (figura 7). 

 

Figura 7- Utilização do sistema portátil K4b2 

 

Foi introduzida a máscara no participante, ligada ao sistema K4b2, com adaptação da 

mesma durante 2 minutos e, posteriormente, foi realizada uma análise com o sistema 

durante 3 minutos em repouso. 

Ao longo da aplicação do protocolo de exercício, foram feitas marcas nos registos do 

K4b2 no computador, de forma a dividir os momentos que o compõe (desde o repouso 

até ao arrefecimento) e facilitar o processamento dos dados.   

Após o protocolo de exercício físico foram guardados os dados recolhidos pelo K4b2, 

nomeadamente os valores de VO2 e VCO2, com recurso ao Microsoft Office Excel 2010. 

Para cada momento do protocolo de exercício físico, foi calculado as médias das 

variáveis acima mencionadas (VO2, VCO2), em cada 5 minutos, e foi calculada a 

quantidade média de oxidação de ácidos gordos por minuto através da fórmula: Lípidos 

(g/min) = (1,695 x VO2 (L/min)) – (1,701 x VCO2 (L/min)) (207, 208). 

Para cada registo dos dados obtidos pelo K4b2 foram realizadas as médias dos valores 

do VO2 e VCO2 em cada momento do protocolo do exercício, incluindo o momento em 

repouso, sendo que o corpo do protocolo foi dividido em 8 partes, obtendo assim os 
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valores, acima mencionados, para cada um (denominados em minutos por: [0-5[; [5-10[; 

[10-15[; [15-20[; [20-25[; [25-30[; [30-35[; [35-40[). 

2.3.10 Protocolo de Intervenção 

O protocolo da eletrolipólise foi realizado de forma não invasiva por microcorrente 

com elétrodos transcutâneos. Foi utilizada a mesma corrente e equipamento do estudo 

1, descrito em 1.3.6. 

A primeira frequência utilizada foi de 25Hz (tempo de impulso e repouso igual a 

20ms) e a segunda frequência de 10Hz (tempo de impulso e repouso igual a 50ms), 

ambas com duração de 15 minutos e uma intensidade correspondente ao valor inferior 

ao limiar sensitivo individual (no grupo experimental foram registados valores de 

intensidade inferiores a 1mA e no grupo controlo, a intensidade aplicada foi 0 mA). 

O protocolo de treino aeróbio foi realizado, com a duração de 50 minutos, logo após 

a eletrolipólise com recurso ao cicloergómetro Monark 928E (Suécia) dos membros 

inferiores e contemplou as seguintes 3 fases:  

a) Aquecimento – [0-5[  minutos: elevar a potência (potência inicial – 50W 

mulheres e 75W homens) e a velocidade gradualmente, até atingir o intervalo da 

FC Treino; 

 b) Corpo – [5-45[ minutos: manter o intervalo da FC Treino (45-55%) e um nível 

de 11/13 na Escala de Borg a uma velocidade de 60 rpm;   

c) Arrefecimento [45-50] minutos: reduzir gradualmente a FC e o número de 

ciclos respiratórios por minuto, com redução da potência e velocidade. 

Durante a realização do exercício físico os participantes foram continuamente 

monitorizados com um cardiofrequencímetro e Escala de Borg, como descrito em 3.1.3.6 

no estudo 1.  

Sempre que existia disponibilidade, o protocolo de exercício físico era realizado com 

recurso ao sistema portátil K4b2 para análise cardiopulmonar das trocas gasosas em 

tempo real.  

É de salientar que o esfigmomanómetro digital da marca Tensoval Duo® (Alemanha) 

se encontrava disponível para utilização, no início e durante o exercício, para a medição 

da pressão arterial, como forma de monitorização.  
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De seguida, os níveis de glicerol, TG e colesterol sanguíneos foram avaliados 

novamente de forma a verificar se ocorreram alterações dos níveis após aplicação do 

protocolo da eletrolipólise e de exercício físico.  

2.4. ÉTICA 

De modo a obter autorização do estudo, foi endereçado um pedido formal de 

autorização à Comissão de Ética da ESTSP – IPP em Outubro de 2012 para a realização 

do estudo no ano letivo 2012/2013, tendo sido autorizado com o número de processo 

0325/2013. No ano letivo 2013/2014 foi solicitado a continuação do estudo à mesma 

comissão (Anexo 5). 

O estudo está registado no Clinical trials com referência: NCT02110927 (Anexo 5). 

A cada participante foi solicitada uma declaração de consentimento informado 

(Anexo 5), como prevê a declaração de Helsínquia. Também foi dada uma explicação 

verbal relativamente aos objetivos, procedimentos e materiais de estudo utilizados. 

Todos os participantes tiveram conhecimento de que existia a possibilidade de recusar a 

qualquer momento a participação no estudo.  

A cada voluntário foi entregue, aleatoriamente, um código, que foi introduzido na 

base de dados, de acesso apenas aos investigadores, garantindo assim o anonimato e a 

confidencialidade dos dados. 

2.5. ESTIMATIVA DO TAMANHO DA AMOSTRA 

O tamanho da amostra foi determinado através do software G*Power Version 3.1.7, 

para a variável principal, a partir dos dados obtidos num estudo piloto (10 indivíduos 

que realizaram o protocolo de intervenção divididos pelos grupos, uma vez que não 

existe valor do effect size na bibliografia). A estimativa do tamanho da amostra foi 

realizada de modo a garantir a deteção de diferenças entre os grupos de intervenção e 

controlo, com um nível de significância de 5% e uma potência de 90,0%. A partir de um 

effect size de 0,74 foi determinado a inclusão de 40 sujeitos por grupo a partir das 

estimativas obtidas para os níveis de glicerol. 
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2.6. ESTATÍSTICA 

Para a análise estatística foi utilizado o  software Predictive Analytics Software 

Statistics 21 (SPSS® IBM Corporation, Route 100), com um nível de significância de 0,05.  

A caraterização da amostra foi realizada através de estatística descritiva utilizando 

como medida de tendência central a média ou mediana e o desvio padrão ou desvio 

interquartil (200). 

Para a comparação entre os grupos (momento inicial, final e variáveis diferença (M1-

M0)), assim como para a comparação entre os momentos de avaliação em cada grupo, 

foi utilizado, respetivamente, o teste t para 2 amostras independentes e o teste t para 2 

amostras emparelhadas(200). Os pressupostos dos testes foram garantidos inicialmente, 

pelo teorema do limite central, sendo que nos casos onde o tamanho da amostra, em 

cada grupo, era inferior a 30 foi testada a normalidade das variáveis por meio do teste 

de Shapiro-Wilk (200). No caso de não ser garantida a normalidade, recorreu-se ao teste 

de Mann-Whitney para a comparação inter-grupo e ao teste de Wilcoxon para a 

comparação intra-grupo (200). A média e desvio padrão ou a mediana e desvio 

interquartil foram utilizados como estatística descritiva, suportando respetivamente os 

testes paramétricos e não paramétricos (200). 

Para analisar a associação nas variáveis ordinais (IPAQ e IMC) recorreu-se ao 

teste de Fisher.  

Para verificar a correlação entre a mobilização de glicerol com as medidas 

antropométricas, gordura abdominal, TG e colesterol utilizou-se a correlação de 

Pearson, após cumprido o pressuposto da normalidade. Para a correlação entre a 

mobilização de glicerol com a oxidação de ácidos gordos nos vários momentos de 

exercício físico usou-se a correlação de Sperman, uma vez que a distribuição da 

normalidade não estava assegurada nas variáveis. Foi considerada a existência de 

correlação linear fraca quando o coeficiente de correlação (r) se encontrou entre 0 e 0,3; 

moderada entre 0,3 e 0,6; forte entre 0,6 e 0,9; e muito forte se tomasse valores entre 

0,9 e 1 (209). 
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 ESTUDO 3 3.

3.1. DESENHO DO ESTUDO E POPULAÇÃO / AMOSTRA 

O presente estudo, um ensaio clínico randomizado (175), foi realizado de Setembro 

de 2012 a Dezembro de 2013 no Serviço de Cardiologia do centro Hospitalar de Vila 

Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E). A amostra deste estudo foram pacientes após 

síndrome coronária aguda que eram seguidos na consulta externa do CHVNG/E. A 

amostra foi constituída por 44 elementos divididos em: grupo experimental 1 (GE1) 

(n=16), grupo experimental 2 (GE2) (n=12) e grupo controlo (GC) (n=16). A randomização 

foi realizada num modelo estratificado por sexo e por blocos de 3, através da atribuição 

de um número aleatório no Microsoft Office Excel em cada subgrupo, tendo sido a 

aleatorização gerada pelo programa Microsoft Excel 2010®. 

3.2. PARTICIPANTES 

A população-alvo deste estudo foram os indivíduos com um ano de evolução de 

síndrome coronária aguda, seguidos na consulta externa, que estiveram internados na 

unidade coronária (um ano antes), do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG).  

Este estudo foi iniciado com um estudo piloto em 10 indivíduos saudáveis (com 

idades semelhantes à população em estudo), tendo sido verificado a estruturação e 

compreensão do conteúdo do protocolo de exercícios para casa, a compreensão dos 

panfletos informativos sobre os fatores de risco e aplicabilidade do questionário de 

caraterização da amostra. Além disso, também foi testado todo o protocolo e apurada a 

fiabilidade dos instrumentos. No exercício n.º7 do protocolo de exercícios (passo para a 

frente, para o lado e para trás) foi adicionado o movimento dos membros superiores de 

forma a tornar o exercício mais intenso, pois não se verificava o aumento esperado da 

FC, nem do intervalo definido na perceção do esforço. 

Foi entregue um questionário de caracterização e seleção da amostra a todos os 

indivíduos que se propuseram a participar no estudo (Anexo 2).  
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Foram incluídos no estudo indivíduos com: 

x Síndrome coronária Aguda, com mais de 12 meses de evolução;  

x Idades compreendidas entre os 40-75 anos, de ambos os sexos;  

x Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ≥ 26 (210).  

Foram excluídos os indivíduos:  

x  Analfabetos;  

x Com Fração de ejeção do ventrículo esquerdo <40%; Insuficiência cardíaca 

≥ NYHA II, valvulopatia grave, transplante cardíaco, cardiopatia congénita, 

cardiomiopatia hipertrófica arritmias ventriculares complexas nos últimos 

12 meses; 

x Com doença ortopédica, neurológica e/ou vascular periférica 

incapacitante;  

x Com doenças respiratórias associadas; 

x Com neoplasias; 

x Com hipertensão não controlada (TAS>180 mmHg e TAD >100 mmHg); 

x Com resposta Hemodinâmica anormal;  

x Com doenças metabólicas não controladas (diabetes ou doenças da 

tiróide);  

x Portadores de dispositivos eletrónicos (dispositivos cardíacos implantáveis, 

dispositivo intra-uterino) e material de osteossíntese próximo da aplicação 

da microcorrente; 

x Com estratificação do Risco classificado em Elevado segundo Guidelines da 

American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation 

(AACVPR) for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs 

(211). 

O questionário The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) foi utilizado para rastreio 

cognitivo, uma vez que era necessário que os indivíduos compreendessem as indicações 

do estudo para poderem utilizar o aparelho de microcorrente e realizassem o programa 

de exercícios no domicílio com segurança. Esta escala avalia 8 domínios cognitivos 

através de várias tarefas e tem um score máximo de 30 pontos, sendo considerado 

normal a partir dos 26 pontos (210) (Anexo 2).  
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Foram selecionados 53 participantes e distribuídos aleatoriamente, através do 

programa Microsoft Excel® 2010, em três grupos: GE1, constituído por 18 participantes 

que realizaram o programa de exercícios específicos no domicílio; GE2, constituído por 

17 participantes sujeitos à aplicação de microcorrente e seguido do programa de 

exercícios específicos realizados no domicílio; e o GC, constituído por 18 participantes 

que não realizaram microcorrente, nem o programa de exercícios específicos no 

domicílio (Figura 8). Todos os grupos foram sujeitos às sessões de educação sobre dieta 

mediterrânea e cessação tabágica. No entanto, foram excluídos por falta de 

comparência e adesão às sessões de intervenção (<65%) 2 participantes do GC, 2 

participantes do GE1 e 5 participantes do GE2. No final do estudo o GC e o GE1 

contaram com 16 participantes em ambos os grupos e o GE2 com 12 participantes 

(figura 8).  
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Figura 8- Digrama da amostra do estudo 3 

3.3. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS  

O desenho do estudo encontra-se descrito na figura 9. Para serem admitidos no 

estudo os pacientes tinham que ter um ano de síndrome coronária aguda e serem 

referenciados pelo médico cardiologista. Ainda, os pacientes tinham de realizar dois 

momentos de avaliação: momento inicial (M0) e momento final (M1) após 2 meses. 

Os pacientes elegíveis eram convidados, no dia da consulta, a participarem no estudo 

e aos que aceitassem era agendado um dia para a avaliação inicial. A avaliação iniciou-se 

por uma explicação oral acerca do estudo e de seguida foi entregue o consentimento 

informado a cada participante (Anexo 6). Nessa avaliação agendava-se a colheita 

sanguínea para análise (hemograma, colesterol, função renal), a prova de esforço 

máxima para a avaliação da tolerância ao esforço, e ecocardiograma para avaliação da 

fração de ejeção e realizava a tomografia computorizada, num só nível, para avaliação 

da gordura subcutânea e visceral. Eram, ainda, avaliadas as medidas antropométricas, 
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pregas cutâneas, medidas hemodinâmicas em repouso, tais como, a FC, a TAS e a TAD, e 

entregue os questionários (caracterização amostra, questionário de frequência 

alimentar, MoCA, questionário de qualidade de vida- Anexo 2). 

Os participantes foram instruídos a utilizarem um acelerómetro, durante 7 dias 

consecutivos, para avaliação dos hábitos de atividade física. Após a avaliação estar 

concluída era agendada uma sessão de recomendações de hábitos saudáveis e ensinado 

o protocolo de exercício físico aos indivíduos do GE1 e o protocolo de microcorrente 

com exercício físico ao GE2. As sessões de exercício físico e as sessões de microcorrente 

com exercício físico eram recomendadas para realização, no mínimo, 3 vezes por 

semana. Quinzenalmente realizavam-se sessões de acompanhamento e reforço do 

ensino do protocolo. Na sessão do primeiro mês era reavaliada a prescrição de exercício 

e adaptada a intensidade dos exercícios.  

 
Figura 9- Desenho do estudo 3 

3.3.1 Medidas antropométricas  

Para a avaliação da composição corporal recorreu-se à balança de bioimpedância 

Tanita® InnerScan modelo TBF-300A (Estados Unidos da América), de quatro elétrodos 
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(pé -pé), da qual se obteve o peso, a percentagem de gordura total (%GT), a quantidade 

de massa gorda (kg) e a massa magra (kg). Este instrumento apresenta uma boa 

correlação com o instrumento de referência DEXA, r=0,74 (187). A sua capacidade 

máxima é de 200kg, com um SEM de 0,1 kg para o peso e massa magra, e de 0,1% para a 

%GT (212). 

Utilizou-se um estadiómetro SECA® 222 (sede em Birmingham, Unit Kingdom) com 

uma precisão de 0,1cm para medição de altura. Através do estudo piloto foi calculado o 

ICC (3,1)=0,996.  

A altura foi medida com os participantes na posição ortostática, descalços, com os 

calcanhares, as nádegas e a parte posterior da cabeça em contacto com a parede (182). 

Para as medições na balança de bioempedância, os participantes encontravam-se 

descalços, com a menor quantidade de roupa possível e sem objetos metálicos. Também 

foram informados para evitarem o consumo de álcool, cafeína, chá e refeições pesadas 

24 horas antes; urinar meia hora antes da pesagem; e não realizarem atividade física 

intensa 4 horas antes (182). Foi calculado o índice de Massa Corporal (IMC) através da 

divisão do peso (kg), pelo quadrado da altura (metros), e classificado da seguinte forma: 

Normal - IMC 18,5-24,9 Kg/m2; Pré-obesidade – IMC 25-29,9 Kg/m2; e obesidade- IMC> 

30 Kg/m2 (3, 75). 

3.3.2 Gordura Abdominal 

Para a medição dos perímetros abdominais utilizou-se uma fita métrica inelástica 

com precisão de 0,1cm. Este instrumento, no estudo piloto, apresentou uma fiabilidade 

intra-observador excelente com ICC(3,1)=0,98 e um SEM=1,0cm (176, 183). 

Para a avaliação de pregas cutâneas usou-se um adipómetro analógico Harpenden®, 

tal como no estudo 1 e 2. O adipómetro apresentou uma fiabilidade intra-observador 

excelente com um coeficiente de correlação intra-classe ICC(3,1)= 0,96 e um SEM=0,8 

mm.  

Os participantes foram posicionados com os braços ao longo do corpo e os pés à 

largura dos ombros para a realização da medição dos perímetros e pregas cutâneas 

(Figura 10) (182).  

Através da divisão do perímetro abdominal pelo perímetro ao nível dos grandes 

trocânteres, obteve-se o rácio cintura/anca que permite predizer o risco cardiovascular 
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(77, 79, 182). A divisão do perímetro abdominal pela altura deu origem ao rácio 

cintura/altura (78, 185, 186). 

 

Figura 10- Medição do perímetro abdominal 

 

Na adipometria foram realizadas três medições, não consecutivas, em cada prega no 

hemicorpo direito e, posteriormente, utilizada a sua média. A leitura da espessura da 

prega foi realizada aproximadamente três segundos após ter sido aplicada a força total. 

Foi medida a prega abdominal vertical e supra-ilíaca (figura 11) no hemicorpo direito. 

Foram efetuadas 3 medições em cada local e foi aguardado, em média, 3 

segundos, após posicionamento do adipómetro até efetuar a leitura (182).  

 

Figura 11- Medicação da prega adiposa supra-ilíaca 

Para avaliação do tecido adiposo abdominal, utilizou-se um corte ao nível do espaço 

de L4/L5, através da Tomografia Computorizada (TC) SOMATOM Sensation® 64 

(Siemens, Erlangen- Alemanha), com valores de espessura de corte de 5 mm, exposição 

efetiva estimada em 0.06 mSv e valores de atenuação compreendidos entre -150 e -50 
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Unidades de Hounsfield (184, 213, 214). A TC apresenta valores de correlação com o 

DEXA de r=0.93 (184, 213). Esta avaliação foi realizada no serviço de imagiologia 

Cardíaca do CHVNG/E. 

3.3.3 Análises Sanguíneas 

Através das análises laboratoriais obtiveram-se os níveis sanguíneos de colesterol 

total (CT), colesterol das lipoproteínas de alta densidade (HDL), colesterol das 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) calculado, triglicerídeos (TG), e glicose, em jejum. 

Os valores de referência estão descritos na tabela VIII (3, 61, 215).  

Tabela VIII- Valores de referência segundo a European Society of Cardiology (ESC) e a  European 
Atherosclerosis Society (EAS) dos valores de Colesterol Total (CT) , Lípidos de Alta Densidade 
(HDL), Lípidos de baixa densidade (LDL), Triglicerídeos (TG) e Glicose. 

 Valores referência  
CT <175 mg/dL 

HDL 
>40 mg/dL homens 

>45 mg/dL mulheres 

LDL 

<70 mg/dL- adequados para 
pacientes com risco alto 
70 mg/dL a 100 mg/dL– 
adequados para pacientes com risco 
moderado e baixo 

Triglicerídeos  <150 mg/dl 

Glicose 60-100 mg/dL 

 

A avaliação lipídica de base sugerida é: CT, TG, HDL, e LDL, calculado pela fórmula de 

Friedewald, se os TG não se encontrarem elevados (>4,5 mmol/L ou superiores a 

>400 mg/dL), ou por um método direto, colesterol não HDL. A fórmula de Friedewald, 

em mmol/L: LDL= CT – HDL —TG/2,2; em mg/dL: LDL= CT – HDL — TG/5(61). 

3.3.4 Variáveis hemodinâmicas em repouso 

A tensão arterial sistólica (TAS) e a tensão arterial diastólica (TAD) de repouso foram 

medidas usando o Esfigmomanómetro aneróide de pé modelo Desk – certificado (CE 

0483), e estetoscópio  simples, da mesma marca, colocado a nível braquial no membro 

superior, com o indivíduo sentado com braçadeira ao nível cardíaco. Antes de iniciar a 

medição, o participante ficou sentado em repouso durante 5 minutos em ambiente 
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calmo. Foram realizadas 2 medições com um intervalo de um minuto e analisada a 

média das 2. Se existisse uma variação superior a 5mmHg entre as duas avaliações era 

realizado uma terceira avaliação. A FC de repouso foi avaliada com o indivíduo sentado, 

nas mesmas condições da medição da tensão arterial, com um eletrocardiograma da 

marca Shiller, com 10 saídas e 12 derivações, durante um minuto, e era registado mais 

um valor após um minuto de intervalo para a realização da média. 

Através da multiplicação da FC pela TAS foi calculado o Duplo produto (DP). 

3.3.5 Capacidade Cardiorrespiratória 

A avaliação da tolerância ao esforço foi realizada através da prova de esforço máxima 

no serviço de cardiologia, segundo o protocolo de Bruce modificado, sendo este teste 

iniciado com uma inclinação de 0% e uma velocidade de 2,7Km/h. No 1º minuto existiu 

um incremento de 5% de inclinação e ao 2º minuto um incremento de 10% de inclinação 

até ao 3º minuto, a partir deste ponto os incrementos foram de 2% de inclinação e de 1-

1,5 Km/h de velocidade a cada 3 minutos, até à exaustão dos indivíduos (4, 216).  

Todos os indivíduos foram encorajados a realizar a prova até à fadiga máxima. No 

entanto o término da prova poderia ser por outros motivos, como descrito nas 

“Guidelines for Exercise Testing of the American College of Sports Medicine and 

American College of Cardiology”, tais como: diminuição da TAS, apesar de um aumento 

da carga de trabalho; ocorrência de dor anginosa crescente; existência de sintomas do 

sistema nervoso central (por exemplo, ataxia, vertigem, síncope); presença de sinais de 

perfusão inadequada (cianose ou palidez); ocorrência de arritmias; ocorrência de 

dificuldades técnicas que monitorizam o ECG ou a TAS; pedido do sujeito para parar; 

aparecimento de alterações excessivas do segmento ST ou QRS e presença de fadiga 

máxima e de claudicação intermitente (4).  

As trocas gasosas foram analisadas durante o protocolo de exercício pelo sistema 

Cardiovit CS-200 Ergo Spiro (Schiller, Baar, Switzerland) e foi registado o V02máx 

ajustado ao peso corporal. O eletrocardiograma, a frequência cardíaca (FC), e a tensão 

arterial foram registados durante toda a prova. A tensão arterial máxima atingida 

durante a prova foi medida com esfigmomanómetro aneróide de pé, modelo Desk – 

certificado (CE 0483), e um estetoscópio  simples da mesma marca. A tensão arterial foi 
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medida de 3 em 3 minutos e registado o valor mais alto. 

A frequência cardíaca foi monitorizada durante toda a prova por um 

eletrocardiógrafo. Foi registada a média da FC máxima durante a prova (média dos 10s 

mais elevados durante a prova); o duplo produto máximo (DP) foi calculado pelo 

produto da frequência cardíaca máxima pela TAS máxima (DP= FC X TAS).  

O tempo de prova foi registado no final do esforço pelo sistema Cardiovit CS-200. 

No pós-exercício, após 1 minuto, foi avaliado a FC, a TAS e a TAD. A Frequência 

cardíaca de recuperação foi determinada pela diferença entre a FCmáx e a FC no 1º 

minuto de recuperação. 

3.3.6 Escala Borg 

A perceção de esforço foi avaliada pela escala de Borg de acordo com o exposto em 

1.3.6 do estudo 1 (Anexo 2).   

3.3.7 Fração de ejeção ventricular esquerda 

A fração de ejeção ventricular esquerda foi avaliada em M0, através de um 

ecocardiograma modo M e 2D com doppler. As imagens foram recolhidas no final da 

expiração de acordo com as recomendações da American Society of Echocardiography 

(217). Esta medida foi fundamental para o cálculo da classificação da estratificação do 

risco realizada segundo Guidelines da AACVPR (211), juntamente com os dados da prova 

de esforço e dados clínicos.  

3.3.8 Atividade Física  

Para analisar o nível de atividade física utilizou-se o acelerómetro ActiGraph® GT3X 

(Estados Unidos da América), auxiliado por uma folha de registo. Este instrumento 

deteta as variações de aceleração do corpo nos três eixos (antero-posterior, médio-

lateral e vertical) (218-220). Para avaliação da atividade física foram utilizados os valores 

registados pelo acelerómetro usado pelos participantes durante 7 dias consecutivos 

antes de iniciarem o protocolo de exercícios (220, 221). Os registos do acelerómetro 

foram analisados através do software ActiLife (Actilife v.6.11.2 © 2009-2014 Actigraph, 

LLC). Para programar foi usado o registo dos dados a cada 5 segundos (s) (epoch), e 

analisou-se os dados segundo os pontos de corte de Troiano et al., (2008) que utilizaram 
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o vetor magnitude axial para classificar a atividade física (222). A atividade física foi 

considerada sedentária (0 - 99 counts/min), ligeira (100-2019 counts/min), moderada 

(2020 - 5998 counts/min) e vigorosa (≥ 5999 counts/min) (222). Foram incluídos no 

mínimo 4 dias válidos (acima de 600 minutos diários), compreendendo pelo menos um 

dia de fim de semana (220, 221). Foram excluídos os períodos com 10 minutos 

consecutivos em 0 counts, assumindo que o aparelho não estava em uso.  

No momento da sua colocação foram dadas as seguintes instruções aos pacientes: os 

acelerómetros deveriam ser colocados na região da cintura (ao nível da crista ilíaca) e 

retirados para dormir e/ou para atividades aquáticas (223). Foi também entregue uma 

folha de registo diária para que assinalassem as horas em que foi colocado ou retirado, 

bem como o motivo. 

Foi calculado individualmente os valores em cada atividade (sedentária, ligeira, 

moderada e vigorosa) normalizado aos dias que usaram o acelerómetro (min/dia). Foi 

também calculado o total de atividade física normalizado aos minutos/dia utilizado por 

cada paciente em cada atividade (counts/min).   

Os níveis de atividade física dos participantes foram também avaliados através do 

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) para caracterização da amostra. Este 

instrumento está descrito detalhadamente em 1.3.3 do estudo 1.  

 

3.3.9 Hábitos alimentares 

Foi utilizado o mesmo instrumento descrito em 1.2.4 do estudo 1. 

3.3.10 Qualidade de Vida 

Para avaliar a qualidade de vida foi usado o questionário MacNew Heart Disease 

Health-related Quality of Life (MacNew) para pacientes após EAM (Anexo 2). Este é um 

questionário de auto-administração baseado na perceção do utente sobre a sua 

qualidade de vida relacionada com a saúde (224, 225). As propriedades psicométricas do 

mesmo foram descritas em várias línguas e comprovadas em pacientes com angina e 

EAM (224, 226). O questionário foi validado para a língua portuguesa por Leal et al., 

(2005) (227). O estudo foi realizado na unidade de prevenção e reabilitação 

cardiovascular (RCV) do Hospital Geral de Santo António na cidade do Porto e abrangeu 
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150 pacientes com diagnóstico de doença coronária aguda (227). A fiabilidade 

apresentou um coeficiente de correlação intra-classe (ICC) superior a 0,84 (227). A 

validade de construção foi superior a 0,7 para o domínio global, físico e emocional e 

superior a 0,58 para o domínio social (227). A validade discriminativa foi confirmada e 

mais elevada em pacientes com função ventricular esquerda normal, pacientes não 

ansiosos e não deprimidos (227).  

O MacNew é composto por 27 questões, cada questão corresponde a uma pontuação 

que varia de 7 (máximo) a 1 (mínimo), obtendo-se um score total de 189 e o mínimo de 

27. As 27 questões subdividem-se em três domínios: o emocional (14 questões na 

versão original e 16 na versão portuguesa), o físico (12 questões na versão original e 9 

na versão portuguesa) e o social (12 questões na versão original e 6 na versão 

portuguesa) (227). O score de cada domínio é calculado pela média do somatório das 

respostas, sendo que se estiverem em falta mais de 50% das mesmas, este não é 

calculado e o score geral é obtido através da média de todas as respostas (tabela IX) 

(224, 228).  

Tabela IX- Classificação do score de qualidade de vida 

 Domínios da Qualidade de Vida 
Score Total  Emocional Físico Social 

Baixo [1 a 3] [1 a 3] [1 a 3] [1 a 3] 

Moderado [3 e 5] [3 e 5] [3 e 5] [3 e 5] 

Elevado [5 e 7] [5 e 7] [5 e 7] [5 e 7] 

3.3.11 Dados Clínicos 

Foi pesquisado na ficha clínica dos pacientes: idade, sexo, fatores de risco 

cardiovascular, medicação, intervenção médica e/ou cirúrgica, local do síndrome 

coronária aguda, número de vasos atingidos pelo presente síndrome coronária agudo, 

informações sobre a função renal, sobre a realização de RCV em fase de treino e história 

anterior. 

3.3.12 Descrição e justificação do programa de exercícios no domicílio   

Os programas de exercício no domicílio são uma forma segura e eficaz de realizar 

exercício físico (28, 126, 128). As guidelines sugerem que, em programas de RCV no 
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domicílio, as melhorias obtidas são mantidas a longo prazo e que a autogestão dos 

mesmos induz uma mudança permanente no estilo de vida (229, 230). 

A construção deste programa de exercícios para casa baseou-se nos seguintes 

princípios (231): 

x Tratar-se de um programa de fácil compreensão; 

x A sua execução não exigir equipamentos; 

x Permitir uma adaptação individual- estes indivíduos, face à sua idade e condição 

cardiovascular, diferem consideravelmente na sua capacidade física, saúde e 

resposta ao exercício; 

x Permitir um aumento gradual da dificuldade (intensidade do exercício), 

progredindo nas habilidades motoras para que ocorram adaptações 

cardiovasculares e melhorias na flexibilidade, força, resistência muscular, 

equilíbrio e, consequentemente, nas atividades funcionais. 

O exercício aeróbio, associado ao exercício de força, apresenta evidência científica 

sustentada em RCV, com repercussões diretas nos parâmetros respiratórios e 

cardiovasculares e musculatura periférica (4). Kang, et al., (2009) no estudo realizado 

com exercícios de força antes do exercício aeróbio, observaram um aumento da 

utilização de gordura e da energia despendida durante o exercício aeróbio, sugerindo 

que esta sequência pode ser metabolicamente mais eficaz. Assim, este estudo suporta a 

realização de exercícios de força antes do exercício aeróbio com um período de repouso 

inferior a 5 minutos (232). 

Apesar das guidelines europeias da Association of Chartered Physiotherapists in 

Cardiac Rehabilitation recomendarem a realização de 8 a 10 exercícios de força, foram 

selecionados apenas 5 exercícios, com o intuito do programa não se tornar demasiado 

longo e cansativo e estimular a continuidade da realização dos mesmos ao longo das 8 

semanas (229, 233). A intensidade utilizada foi moderada com 60 a 70% da FCmáx, com 

nível de 11 a 13 na escala de Borg (4, 234, 235).  

Os alongamentos são recomendados após os exercícios de força, uma vez que está 

demonstrado ter pouco ou nenhum benefício na prevenção de lesões após as atividades 

aeróbias. O treino de força envolve atividades que exigem força e resistência muscular, 

sendo os alongamentos importantes para o seu desempenho (4).  
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A fase de arrefecimento foi realizada com o objetivo de provocar uma diminuição 

lenta dos parâmetros cardíacos basais, evitando os riscos de hipotensão, isquemia e 

arritmia. Os participantes foram instruídos a diminuir, gradualmente, a velocidade do 

passo nos últimos 10 minutos, no exercício da marcha, para que o sistema 

cardiorrespiratório retomasse os níveis basais (229). 

A intensidade do exercício foi iniciada a 60%FCmáx obtida na prova de esforço 

máxima com progressão até aos 70%FCmax.  

Os indivíduos foram ensinados a monitorizar a intensidade dos exercícios através da 

medição manual da FC e do uso da escala de perceção subjetiva de esforço de Borg (6-

20), bem como da observação de sinais (229). Os indivíduos foram instruídos a parar o 

protocolo de exercícios no caso da presença de sinais como: cansaço excessivo; dispneia 

(incapacidade de dizer frases inteiras); transpiração excessiva; dor no peito; vertigens; 

náuseas; alterações da coloração da pele (229). 

Todos os participantes receberam uma explicação sobre os níveis da escala de 

perceção subjetiva de esforço de Borg, até sentir um “esforço com alguma dificuldade” 

(entre os níveis 11 e 13 da escala), mas sem atingir o "esforço difícil" (a partir do nível 15 

da escala). Com o intuito de perceber se o participante é competente com a autogestão 

dos exercícios foi comparado a resposta da FC com o nível de resposta da Escala de Borg 

(236). A avaliação subjetiva da intensidade de esforço percebida é um indicador de 

fadiga relativa, muito utilizado em populações com patologia cardíaca, para cada sessão 

de treino, pois permitem o controlo individual do esforço, visto que os fármacos, 

nomeadamente os β-bloqueadores, vão diminuir a frequência cardíaca, e 

consequentemente, influenciar na prescrição da intensidade de esforço (4, 229). 

A tabela X apresenta, de forma esquemática, a relação entre os objetivos do domínio 

cardiovascular e envelhecimento, uma vez que ambos se encontram interligados, e os 

exercícios que foram selecionados para melhorar as aptidões/competências 

cardiovasculares e físicas. 
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Tabela X- Relação entre as alterações cardiovasculares e o envelhecim
ento com

 o protocolo de exercícios. 

O
bjetivos 

Aspetos a considerar 
Exercícios 

CARDIOVASCULAR 

Aquecim
ento  

O
corre 

as 
adaptações 

coronárias 
e 

m
úsculo-esqueléticas 

necessárias, 
perm

itindo: 

x 
Prevenir isquem

ia e arritm
ias, que podem

 ser provocadas pelo exercício 
vigoroso súbito, garantindo que o m

iocárdio, as artérias coronárias e os 
tecidos condutores se encontrem

 capazes de responder às exigências 
m

etabólicas do esforço (229, 235); 
x 

Assegurar que o sistem
a neuro-m

úsculo-esquelético esteja num
 estado 

m
etabólico adequado para a realização de esforço físico contínuo (229); 

x 
Prevenir lesões m

usculares e articulares (229); 
x 

Prevenir que ocorra resposta desajustada no sistem
a cardiopulm

onar 
devido ao aum

ento súbito de catecolam
inas produzidas pelo SN

S (229). 

Deve durar, aproxim
adam

ente 10-15 m
inutos (4, 229); 

Escala de perceção subjetiva de esforço de Borg <11 (229); 

Atingir no m
áxim

o 60%
 da FCm

áx (229); 

M
obilizar articulações e prom

over o aquecim
ento dos 

grandes grupos m
usculares que serão utilizados na fase de 

condicionam
ento (229). 

Exercício 1 – M
archa 

“parada” 

Exercício 2 – Rotação 
da Coluna 

Condicionam
ento - Treino de Força 

x 
Aum

entar 
o 

núm
ero 

de 
m

itocôndrias 
(hipertrofia 

m
itocondrial), 

da 
circulação capilar e das enzim

as m
usculares (4); 

x 
Aum

entar a m
assa, força e potência m

uscular (4, 24, 237, 238); 
x 

Aum
entar o m

etabolism
o basal (24, 239); 

x 
Dim

inuir a adiposidade abdom
inal (237); 

x 
Dim

inuir a percentagem
 de gordura total (24, 240); 

x 
Aum

entar a m
assa corporal m

agra (24, 237, 238, 240); 
x 

Dim
inuir a TAS (237); 

x 
Reduzir os níveis glicém

icos, m
elhoria da tolerância à glicose e da 

sensibilidade à insulina em
 diabéticos tipo 2 (4, 24, 237); 

x 
Dim

inuir os níveis de triglicerídeos (24); 
x 

Dim
inuir as exigências de trabalho cardíaco durante as atividades diárias 

(4); 

Escala de perceção subjetiva de esforço de Borg entre 11-
13 (4, 229); 
Velocidade reduzida: 3 segundos de contração concêntrica 
e 3 segundos de contração excêntrica (4, 229).  
Durante 

as 
repetições 

deve 
ser 

realizado 
um

 
padrão 

respiratório 
1:2, 

que 
envolve 

expiração 
durante 

a 
contração concêntrica e inspiração durante a contração 
excêntrica (4); 
Devem

 ser realizados de form
a rítm

ica e controlada e em
 

toda a am
plitude de m

ovim
ento (4, 229); 

Devem
 ser alternados exercícios de m

em
bros superiores e 

inferiores, perm
itindo que os m

úsculos  repousem
 entre os 

exercícios (229); 
Durante 

a 
realização 

dos 
exercícios 

dos 
m

em
bros 

superiores deve ser m
antido m

ovim
ento nos m

em
bros 

inferiores (por exem
plo pés) de form

a a m
anter o retorno 

venoso (229).  

Exercício 3 - “Cruzar” 
/”Descruzar” 

Exercício 
4 

– 
M

ovim
entos 

do 
tornozelo 

Exercício 
5 

– 
M

ovim
ento 

dos 
braços “para trás” 

Exercício 6 – Sentar-
levantar 
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Condicionam
ento - Treino Aeróbio 

x 
M

elhorar o consum
o m

áxim
o de oxigénio, otim

izando a inter-relação dos 
sistem

as respiratório, cardiovasculares e m
úsculo-esqueléticos (24, 238); 

x 
Dim

inuir 
a 

resistência 
vascular 

periférica 
total 

decorrente 
da 

vasodilatação periférica (24); 
x 

Dim
inuir a TAS basal (240); 

x 
Aum

entar o output cardíaco (24);  
x 

Dim
inuir a FC basal (24); 

x 
Aum

entar o débito cardíaco m
áxim

o, em
 exercício, com

o resultado do 
aum

ento volum
e sistólico (24, 240); 

x 
Dim

inuir o duplo produto em
 intensidades subm

áxim
as (24); 

x 
Aum

entar o tem
po de exercício aeróbio m

áxim
o e subm

áxim
o (24); 

x 
M

elhorar o padrão lipoproteíco plasm
ático: aum

ento do colesterol HDL, 
dim

inuição dos triglicerídeos, dim
inuição do colesterol LDL e do colesterol 

total (240, 241). 

Deve ter a duração m
ínim

a de 20 - 30 m
inutos (229); 

É recom
endado a utilização de grandes grupos m

usculares 
e de form

a rítm
ica (229).  

Exercício 
7 

– 
Passo 

para a frente, para o 
lado e para trás 

Exercício 10 – M
archa 
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ENVELHECIMENTO 

Condicionam
ento - Treino de Força 

x 
Aum

entar a força m
uscular (aum

ento percentual de fibras tipo II e do 
núm

ero de unidades m
otoras funcionais) e do tam

anho das fibras 
m

usculares 
e 

da 
secção 

transversal 
do 

m
úsculo 

prevenindo 
ou 

controlando 
o 

quadro 
de 

disfunção 
m

etabólica 
associada 

ao 
envelhecim

ento (4, 24); 
x 

Aum
entar a capacidade neural (aum

ento do recrutam
ento de unidades 

m
otoras, da frequência e da sincronização dos disparos e dim

inuição do 
tem

po de contração dos disparos) (240); 
x 

M
elhorar 

os 
alinham

entos 
posturais 

(nom
eadam

ente 
dim

inuição 
da 

curvatura cifótica torácica e dim
inuição da rotação interna da gleno-

um
eral através do reforço dos estabilizadores da escápula) (242); 

x 
Aum

entar a força tensional dos seguintes tecidos conjuntivos: tendões, 
ligam

entos, tecido conjuntivo intram
uscular (240); 

x 
M

elhorar o equilíbrio e a coordenação (24); 
x 

M
anter ou aum

entar a densidade m
ineral óssea (reduzindo a prevalência 

de osteoporose)(4, 239); 
x 

Reduzir o risco de quedas e fraturas (24); 
x 

Aum
entar a capacidade funcional, independência e qualidade de vida (4, 

240). 

 

Exercício 3 – “Cruzar” 
/ ”Descruzar” 

Exercício 
4 

– 
M

ovim
entos 

do 
tornozelo 

Exercício 
5 

– 
M

ovim
ento 

dos 
braços “ para trás” 

Exercício 6 – Sentar-
levantar 

Condicionam
ento - Treino N

eurom
uscular (com

binação de exercícios que 
exigem

 equilíbrio, agilidade e estím
ulo propriocetivo)  

x 
M

elhorar as reações posturais (sinergia m
uscular) (4, 242); 

x 
M

elhorar a coordenação m
otora (242); 

x 
M

elhorar a am
plitude de m

ovim
ento do tornozelo (242); 

x 
Aum

entar a velocidade m
áxim

a de m
ovim

ento e da resposta ao estím
ulo 

(242); 
x 

Aum
entar o estím

ulo propriocetivo (4, 242); 
x 

Reduzir o risco de quedas e fraturas (4). 
  

Incidem
 

sobretudo 
em

 
m

ovim
entos 

dinâm
icos 

com
 

crescentes perturbações do centro de gravidade e no 
“stress” dos grupos m

usculares posturais (4). 

Exercício 
4 

– 
M

ovim
entos 

do 
tornozelo 

Exercício 6 – Sentar-
levantar 

Exercício 
7 

– 
Passo 

para a frente, para o 
lado e para trás 

Exercício 10 – M
archa 
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Condicionam
ento - Treino Aeróbio 

x 
M

elhorar a função cardiovascular e respiratória (239); 
x 

Dim
inuir a inaptidão e a dependência na idade avançada (239). 

 

 Exercício 
7 

– 
Passo 

para a frente, para o 
lado e para trás 

Exercício 10 – M
archa 

Condicionam
ento - Flexibilidade 

x 
M

anter/M
elhorar a am

plitude de m
ovim

ento (4, 235); 
x 

M
elhorar a flexibilidade (229, 235); 

 
O

 
alongam

ento 
deve 

ser 
estático 

e 
suave, 

com
 

um
a 

sensação de leve desconforto m
as sem

 dor (4, 229). 

Exercício 
8 

– 
Alongam

ento 
dos 

m
úsculos 

posteriores 
das pernas 

Exercício 
9 

– 
Alongam

ento 
dos 

m
úsculos flexores do 

punho e dedos 
 

Arrefecim
ento  

x 
Prevenir lesões e fadiga m

uscular pós exercício (235) 
 

Exercício 10 – M
inutos 

finais da M
archa 

 

Legenda: FCm
áx Frequência Cardíca M

áxim
a; TAS Tensão Arterial Sistóloca; HDL lipoproteínas de alta densidade; LDL lipoproteína de baixa densidade;                   

FC Frequência Cardíaca; SN
S Sistem

a nervoso sim
pático.
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3.3.13 Protocolo de intervenção  

O programa de RCV no domicílio teve a duração de 8 semanas, com sugestão de 

uma frequência mínima de 3 vezes por semana. A progressão dos exercícios foi 

realizada ao fim de 4 semanas, que correspondia a metade do período de aplicação do 

estudo, e ao momento a partir do qual já se verificaram algumas adaptações ao 

exercício (199, 229, 230, 243, 244). 

Todos os participantes foram informados/elucidados sobre os fatores de risco 

cardiovasculares, nomeadamente, HTA, dislipidémia, obesidade, diabetes e tabagismo, 

e com abordagem específica de acordo com as necessidades de cada indivíduo. 

Utilizaram-se panfletos informativos para reforçar a informação fornecida nas sessões 

de educação para a saúde (Anexo 7). 

Aos indivíduos dos GE foi ensinado o protocolo de exercícios para casa, uma 

semana depois do M0, pela necessidade dos resultados da prova de esforço máxima 

para a prescrição dos exercícios segundo as orientações internacionais da American 

College of Sports Medicine (ACSM), Association of Chartered Physiotherapists in 

Cardiac Rehabilitation e American Heart Association Exercise (4, 103, 229).  

O GE2 foi ensinado a utilizar a microcorrente antes de realizar o programa de 

exercícios. Na realização da microcorrente utilizou-se um aparelho portátil de 

eletroestimulação Trio® 300 (Toyotama-Minami, Nerima-ku, Tokyo 176-0014, Japan). 

Para a sua aplicação foram utilizados 4 elétrodos transcutâneos sobre a região 

abdominal, com os pólos de diferentes cargas paralelos. Cada sessão de eletrolipólise 

teve a duração de 30 minutos: os primeiros 15 minutos com uma frequência de 30Hz 

(25Hz não disponível neste equipamento) e para os restantes 15 minutos com uma 

frequência de 10Hz, para prevenir a dessensibilização nos adipócitos e uma 

intensidade abaixo do limiar de sensibilidade de cada indivíduo (com um limite 

máximo de 750 µA neste equipamento) (Anexo 7) (171).  

Utilizou-se o cardiofrequencímento Polar® RS300X (sede em 90440 Kempele, 

Finland) para monitorizar a sessão em que se realizava a prescrição e ensino dos 

exercícios e a escala de perceção subjetiva de esforço de Borg (6-20) para dar uma 

indicação do nível de esforço percebido pelos indivíduos (229, 236). A medição da 

tensão arterial nestas sessões foi monitorizada de 10 em 10 minutos com 
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esfigmomanómetro digital da marca Tensoval Duo® (Alemanha). Nesta sessão ensinou-

se a realizar a medição da frequência cardíaca no pulso radial durante 30 segundos 

para futura monitorização no domicílio.  

O protocolo de exercícios cujo objetivo principal foi aumentar a performance 

cardiovascular foi constituído por 10 exercícios (tabela XI) e organizado pelas seguintes 

fases: aquecimento, condicionamento e arrefecimento (4, 229). Realizaram-se os 

seguintes exercícios: os dois primeiros foram considerados de aquecimento (marcha 

“parada” e rotação da coluna); os oito exercícios foram considerados de corpo do 

programa, constituídos por exercícios aeróbios (7 – passo para a frente, para o lado e 

para trás, e 10 – marcha), exercícios de força (exercícios 3 – “cruzar”/”descruzar”, 4 – 

movimentos do tornozelo, 5 – movimento dos braços “para trás”, 6 – sentar-levantar); 

e exercícios de flexibilidade (8 – Alongamento dos músculos posteriores das pernas, 9 

– Alongamento dos músculos flexores do punho e dedos). É de realçar que os 

exercícios 4, 6 e 7 tinham ainda como objetivo melhorar o equilíbrio e o exercício 5 e a 

progressão do exercício 3 diminuir a curvatura torácica (Tabela XII). O protocolo de 

exercícios cumpriu os princípios de sobrecarga, especificidade e reversibilidade e foi 

realizado a uma intensidade moderada, iniciada com 60%FCmáx obtida na prova de 

esforço máxima, com progressão para aos 70%FCmáx, controlada com o cardio-

frequencímetro. A progressão dos exercícios foi realizada aumentando o número de 

repetições, número de séries ou modificando o exercício ajustada a cada indivíduo 

(229, 243). 

O programa RCV no domicílio foi realizado com supervisão à distância, recorrendo a 

chamada telefónica ou vídeo-conferência, semanalmente, e a reuniões quinzenais para 

esclarecimento de dúvidas e execução dos exercícios. A organização e sequência de 

cada exercício encontram-se resumidas na tabela XI. 
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Tabela XI- Organização e sequência dos exercícios do protocolo utilizado neste trabalho 

Fase Exercícios 

Aquecimento 
(12 a 15 minutos) 

Marcha “parada” 

Rotação da coluna 

Condicionamento – Força 
(15 a 20 minutos) 

Calculada 60-70% frequência cardíaca 
máxima 

“Cruzar” 

Movimentos do tornozelo 

Movimento dos braços “para trás” 

Sentar-levantar 

Condicionamento – Flexibilidade 
 (6 minutos) 

4 repetições/ 15segundos de manutenção) 

 Alongamento dos músculos posteriores das 
pernas 

Alongamento dos músculos anteriores dos 
antebraços 

Condicionamento – Exercício aeróbio 
(35 a 45 minutos) 

Calculada 60 a 70% frequência cardíaca 
máxima 

Um passo para a frente, um para o lado e 
um para trás 

 Marcha (30 minutos) 

Arrefecimento (5 a 10 minutos) 
(durante a marcha) 

 
 Marcha com redução da velocidade 

 

Os exercícios que compuseram o protocolo de exercícios (Anexo 7) no domicílio, 

bem como a sua evidência estão descritos detalhadamente de seguida (Tabela XII): 
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Tabela XII- Descrição dos exercícios: evidência, objetivos, explicação, duração e progressão. 

AQUECIMENTO 

Exercício 1 – Marcha “Parada” 

Evidência 

A marcha envolve a atividade de grandes grupos musculares (principalmente dos 
membros inferiores) e movimentos rítmicos (4, 106, 229). 
O movimento oscilatório dos membros superiores permite gerar um torque horizontal 
do tronco superior para contrariar a rotação pélvica oposta e o avanço do membro 
inferior (245, 246). Este movimento parece trazer benefícios na redução dos 
momentos verticais de reação ao solo e na diminuição do deslocamento vertical do 
centro de massa (247). Outros efeitos possíveis incluem o aumento da estabilidade, 
pela redução do deslocamento lateral do centro de massa (245, 246); diminuição da 
força muscular e carga exercida sobre as articulações dos membros inferiores (246, 
247); e diminuição da energia despendida na marcha (245). 
O movimento oscilatório dos membros superiores durante a marcha envolve 
componentes ativos e passivos (248). Este facto leva-nos a supor que neste exercício 
existe uma atividade muscular global, que promove o aumento da temperatura 
corporal.  

Objetivo(s) Aumentar gradualmente a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo nos músculos 
ativos (4, 229). 

Explicação do 
Exercício 

 
O indivíduo deve realizar flexão da coxo-femoral (abaixo do nível cintura) com flexão 
da gleno-umeral contra lateral, sem sair do mesmo sítio e ao seu ritmo. No momento 
da flexão dos membros deve ser realizada a expiração. 

Duração 10 minutos (60%FCmáx da Prova de Esforço) (4, 229). 
Progressão O indivíduo deve realizar flexão da coxo-femoral até ao nível da cintura (240). 

Exercício 2 – Rotação da Coluna 

Evidência 

A rotação do tronco dá enfase aos músculos estabilizadores globais do tronco, 
importantes para o controlo motor que proporciona estabilidade funcional. Estes 
músculos apresentam as seguintes características (249): 
x Geram força para controlar/limitar a amplitude de movimento; 
x Possuem capacidade funcional para encurtar em toda a amplitude de movimento 

articular, suportar isometricamente uma determinada posição e controlar 
excentricamente o retorno; 

As guidelines para o treino dos músculos estabilizadores globais incluem a dissociação 
dos 3 planos, especialmente o controlo da rotação, e são utilizadas cargas baixas ou 
funcionais, sendo recrutadas predominantemente unidades motoras lentas (249). 

Os rotadores da coluna devem contribuir significativamente para todas as atividades 
de vida diária (249). 

Objetivo(s) Promover a mobilidade da coluna vertebral, assim como a rotação do corpo das 
vertebras para o lado onde está a ocorrer o movimento e a rotação contra lateral da 



METODOLOGIA 

 

101 

apófise espinhosa (4, 229, 240). 

Promover a ação isotónica dos músculos rotadores do tronco (oblíquo externo, 
oblíquo interno, psoas ilíaco e músculos espinais) (240). 

Explicação do 
Exercício 

 
1. O exercício deve ser realizado com as mãos ao nível da cintura; 
2. Deve realizar rotação do tronco (mais ou menos até os 90°) ao mesmo tempo 

que executa expiração; 
3. Deve voltar ao centro enquanto realiza inspiração; 
4. Deve realizar rotação do tronco para o lado contra lateral (mesmo padrão 

ventilatório); 
5. Deve voltar novamente ao centro. 

Repetições 1 série de 15 repetições (60%FCmáx da Prova de Esforço) (4, 229). 

Progressão 2 séries de 15 repetições (descanso de 30 segundos entre cada série) (70%FCmáx da 
Prova de Esforço) (4, 229). 

CONDICIONAMENTO- FORÇA 

Exercício 3 – “Cruzar” 

Evidência 

O cérebro não reconhece a ação muscular individual, mas sim padrões de movimento, 
onde se verifica uma interação entre os vários componentes musculares de forma 
coordenada e graduada, tornando o movimento suave e seletivo (250). Os 
movimentos dos membros superiores consistem numa combinação otimizada de 
encurtamento de vários músculos, com a finalidade de executar uma tarefa 
específica/funcional do dia-a-dia (231, 250).  

O movimento da 1ªdiagonal de facilitação neuromuscular propriocetiva (PNF) bilateral 
dos membros superiores para flexão (“cruzar”) envolve contrações concêntricas (para 
flexão) e excêntricas (para extensão), com uma grande versatilidade dos músculos 
distais, responsáveis pela velocidade e coordenação do movimento e uma menor 
versatilidade dos músculos proximais, responsáveis pela estabilidade (250). 

Este exercício envolve componentes de flexão, adução e rotação externa da gleno-
umeral, sendo que os principais músculos que atuam entre os 0° e os 120° são: grande 
peitoral (porção clavicular), deltóide (porção anterior), coracobraquial e bicípite 
braquial. Entre os 60º e 120º, o movimento é complementando pela ação da escapula-
umeral, com abdução e rotação externa da omoplata pelos músculos serrátil anterior 
e trapézio (250, 251). 

No cotovelo ocorre uma ligeira flexão pelo bicípite braquial e braquiorradial, enquanto 
no antebraço ocorre, essencialmente, o movimento de supinação pelo bicípite 
braquial e curto supinador (250, 251). 

A 1ª diagonal para flexão de PNF exige a ativação de grandes massas musculares, e 
por isso foi escolhido para ser realizado nas primeiras 4 semanas do protocolo de 
forma a melhorar o condicionamento físico dos participantes (4, 229, 250, 251). 

Objetivo(s) Melhorar a força dos grupos musculares dos membros superiores (4, 229, 250). 
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1. O indivíduo deve manter a marcha parada ao longo de todo o exercício; 
2. O exercício deve ser iniciado com a gleno-umeral em abdução, rotação interna e 

extensão, cotovelo e punho em extensão, antebraço em pronação e dedos em 
extensão e abdução; 

3. Contando até 3, deve levar as mãos na direção aos ombros opostos, realizando 
flexão, adução e rotação externa da gleno-umeral ao mesmo tempo que realiza 
flexão dos cotovelos, supinação do antebraço, flexão do punho e flexão e adução 
dos dedos (finalizando com um desenho em forma de uma cruz). Ao mesmo 
tempo deve realizar expiração; 

4. Deve retomar a posição inicial, contando até 2 enquanto realiza inspiração. 

Repetições 
1 série das repetições calculadas para cada participante. 

O número de repetições foi calculado de acordo com 60%FCmáx da Prova de Esforço 
para cada indivíduo (4, 24, 229, 234). 

Progressão 

2 séries de repetições calculadas para cada participante, com um descanso de 60 
segundos entre cada série. 

O número de repetições foi calculado de acordo com 70%FCmáx, da Prova de Esforço 
para cada indivíduo (4, 24, 229, 234). 

Exercício “descruzar” – 2ª diagonal de PNF dos membros superiores bilateral para 
flexão. O movimento deste exercício envolve, essencialmente, os componentes de 
flexão, abdução e rotação externa da gleno-umeral, sendo o pequeno redondo, o 
deltóide (porção média) e o supra e infra espinhoso, os seus principais componentes 
musculares. Aproximadamente, a partir dos 60º, o movimento é complementando 
pela ação da escapula-umeral, com elevação e rotação externa da omoplata pelos 
músculos: elevador da omoplata, serrátil anterior e trapézio. (250, 251). 

Também ocorre extensão do cotovelo pela ação dos músculos tricípite braquial e 
ancôneo, enquanto no antebraço ocorre, essencialmente a supinação pelo 
braquiorradial (250, 251). 

Existem algumas alterações degenerativas do ombro que estão associadas ao 
envelhecimento, como a degeneração da articulação acromioclavicular, conflito 
subacromial e patologia da coifa das rotadores (252). As lesões nos músculos da coifa 
dos rotadores apresentam um aumento linear após a quinta década, estando 
relacionado com a diminuição do uso do ombro em alguns indivíduos (253). Desta 
forma, a 2ª diagonal para flexão de PNF foi selecionada para promover o reforço 
muscular dos músculos supra-espinhoso, infra-espinhoso e pequeno redondo, 
importantes para a estabilização e centralização da gleno-umeral, permitindo uma 
maior mobilidade e funcionalidade do ombro, tendo sempre em conta a ausência de 
dor na realização do exercício. 
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1. O indivíduo deve manter a marcha parada ao longo de todo o exercício; 
2. O exercício deve ser iniciado com a gleno-umeral em adução e rotação interna, 

cotovelos e punho em flexão e dedos em flexão e adução (“braços cruzados 
sobre as EIAS e mãos fechadas”); 

3. Contando até 3, deve “descruzar” os membros superiores, realizando flexão, 
abdução e rotação externa da gleno-umeral, extensão dos cotovelos e supinação 
dos antebraços. Deve terminar com o punho em extensão e dedos em extensão 
e abdução (“braços para cima e mãos abertas”); Ao mesmo tempo deve realizar 
expiração; 

4. Deve retomar a posição inicial, contando até 2 enquanto realiza inspiração.  

Exercício 4 – Movimentos do Tornozelo 

Evidência 

Com o aumento da idade, verifica-se em ambos os sexos, uma diminuição nos 
movimentos de dorsiflexão (perda mais acentuada neste movimento) e de flexão 
plantar do tornozelo (254). Esta diminuição na amplitude dos movimentos do 
tornozelo compromete o equilíbrio dos indivíduos, limitando assim as atividades 
funcionais, tais como a locomoção (255).  

Por outro lado, as forças ativas responsáveis pela dorsiflexão (tibial anterior) e a flexão 
plantar (tricípite sural) diminuem com o aumento da idade, resultando numa menor 
capacidade para gerar força e executar movimentos (251, 256, 257). 

A posição de pé, quando comparada com a posição de sentada, envolve um maior 
controlo postural (centro de gravidade mais elevado) e uma maior atividade dos 
músculos proximais dos membros inferiores (258, 259).   

Objetivo(s) Melhorar a força muscular dos flexores plantares e dos dorsiflexores (4, 229, 240). 

Explicação do 
Exercício 

 
1. O indivíduo deve respirar normalmente durante o exercício; 
2. Na posição de sentado, contando até 3, deve realizar dorsiflexão do tornozelo 

dos dois pés; 
3. Deve retomar a posição inicial de forma controlada; 
4. Deve realizar flexão plantar do tornozelo dos dois pés, contando também até 3; 
5. Deve retomar a posição inicial de forma controlada contando também até 3. 

Repetições 
1 série de repetições calculadas para cada participante. O número de repetições foi 
calculado de acordo com 60%FCmáx da Prova de Esforço para cada individuo (4, 24, 
229, 234).  
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Os indivíduos que não atingiram a FC alvo, nem apresentaram dor nos membros 
inferiores iniciaram este exercício na posição de pé. 

Progressão 

- A posição é de pé com as mãos apoiadas numa cadeira situada à frente de cada 
participante.  
- 2 séries de repetições calculadas para cada participante, com um descanso de 60 
segundos entre cada série. 
- O número de repetições foi calculado de acordo com 70%FCmáx da Prova de Esforço 
para cada individuo (4, 24, 229, 234). 

 
1. O indivíduo deve respirar normalmente durante o exercício; 
2. Na posição de pé, contando até 3, deve realizar dorsiflexão do tornozelo dos 

dois pés; 
3. Deve retomar a posição inicial de forma controlada; 
4. Deve realizar flexão plantar do tornozelo dos dois pés, contando também até 3; 
5. Deve retomar a posição inicial de forma controlada contando também até 3. 

 

Exercício 5 – Movimento dos braços “para trás” 

Evidência 

Está demonstrado que a cifose torácica aumenta com a idade, e que 
consequentemente leva a mudanças compensatórias nas regiões lombar, cervical e 
cintura escapular (260). 

Existe pouca evidência sobre a influência da gleno e escapula-umeral no movimento 
torácico, no entanto, alguns autores sugerem que os músculos que ligam os membros 
superiores à coluna vertebral podem contribuir para a correção dessa cifose (261). 
Parece existir uma relação entre o movimento de elevação bilateral dos membros 
superiores e a diminuição da cifose torácica uma vez que está associada à força dos 
músculos estabilizadores da omoplata, em todas a faixas etárias (262). 

Este exercício envolve o movimento de extensão, rotação externa e abdução da gleno-
umeral, com ação muscular do supra-espinhoso, pequeno redondo e deltóide (porção 
média e posterior) e adução da omoplata pelos rombóides (maiores e menores) e 
trapézio (fibras inferiores) (261). Também ocorre um alongamento ativo do serrátil 
anterior e do grande e pequeno peitoral através da sua contração isométrica no final 
de movimento (contagem de 10) (231, 251). 

Objetivo(s) Melhorar a força dos grupos musculares dos membros superiores (4, 229, 250). 

Explicação do 
Exercício 

 



METODOLOGIA 

 

105 

1. O indivíduo deve manter a marcha parada ao longo de todo o exercício; 
2. Contando até 3, deve realizar extensão, abdução e rotação externa da gleno-

umeral até ao final de amplitude.  
3. No final do movimento deve fazer 10 pequenas insistências; 
4. Deve retomar a posição inicial, contando novamente até 3. 

Repetições 
1 série das repetições calculadas para cada participante. O número de repetições foi 
calculado de acordo com 60%FCmáx da Prova de Esforço para cada indivíduo (4, 24, 
229, 234). 

Progressão 

2 séries das repetições calculadas para cada participante, com um descanso de 60 
segundos entre cada série. 

O número de repetições foi calculado de acordo com 70%FCmáx da Prova de Esforço 
para cada indivíduo (4, 24, 229, 234). 

Exercício 6 – Sentar-levantar 

Evidência 

A sequência de sentado para de pé é uma das tarefas mais importantes na vida diária 
por estar, normalmente, associada à independência física dos indivíduos. Desta forma, 
o movimento de sentar-levantar é uma das tarefas mais funcionais e uma das 
manobras mecanicamente mais exigentes (263, 264). Este movimento exige uma 
grande atividade dos músculos da coxo-femoral e um controlo de equilíbrio preciso, 
uma vez que durante a realização do movimento de levantar, o centro de massa é 
transferido a partir do assento da cadeira para os pés tornando-se numa posição 
instável (264, 265). Este movimento parece relacionar-se com a atividade física dos 
indivíduos e também com o risco de quedas nos idosos (266). 

A força muscular do quadricípite é essencial para a capacidade de executar com êxito 
as atividades funcionais de se levantar de uma cadeira e/ou caminhar, afetando o 
desempenho deste movimento e o tempo para completá-lo (231, 267, 268). 

A altura do assento da cadeira e a utilização dos braços têm uma grande influência no 
desempenho do movimento sentar-levantar. A diminuição do assento da cadeira 
aumenta a exigência em termos de força muscular (231, 269).  

Objetivo(s) Melhorar a força dos músculos dos membros inferiores (principalmente o 
quadricípite) e o equilíbrio (4, 229, 267). 

Explicação do 
Exercício 

 
1. O indivíduo deve iniciar sentado numa cadeira sem se apoiar ao encosto, com os 

membros superiores cruzados ao peito; 
2. Contando até 3, deve levantar-se até ao máximo de anteversão da pélvis, ao 

mesmo tempo que realiza expiração;  
3. Deve sentar-se, retomando a posição inicial de forma controlada, contando até 2 

e associando a inspiração. 

Repetições 
1 série das repetições calculadas para cada participante. O número de repetições foi 
calculado de acordo com 60%FCmáx da Prova de Esforço para cada indivíduo (4, 24, 
229, 234). 

Progressão Aumentar o nº de repetições (5 x). 
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Baixar a altura do assento (por exemplo no sofá) (231). 

1 série das repetições calculadas para cada participante. O número de repetições foi 
calculado de acordo com 70%FCmáx da Prova de Esforço para cada indivíduo (4, 24, 
229, 234). 

FLEXIBILIDADE 

Exercício 8 – Alongamento dos músculos posteriores das pernas 

Evidência 

O envelhecimento está relacionado com o encurtamento muscular da cadeia 
posterior, uma vez que está associado a posturas mantidas e/ou à diminuição do 
número de fibras musculares e redução do tamanho das fibras do tipo II. Este 
encurtamento pode levar à diminuição da flexibilidade, diminuição da força muscular, 
velocidade e coordenação motora, e consequentemente ao aumento do risco de 
lesões (270, 271). 

Objetivo(s) Melhorar a flexibilidade dos músculos da cadeia posterior dos membros inferiores 
(229, 235). 

Explicação do 
Exercício 

 
1. O indivíduo deve respirar normalmente durante todo o exercício; 
2. Deve apoiar as palmas mãos na parede (gleno-umeral a cerca da 90° de 

flexão); 
3. Deve colocar um membro inferior à frente, com o joelho ligeiramente fletido; 
4. Deve realizar flexão do joelho que se encontra à frente até sentir o máximo 

de alongamento no membro inferior contra lateral, sem retirar o pé do chão 
(a flexão do joelho não deve ultrapassar a porção distal do hálux); 

5. Manter a posição durante 15 segundos; 
6. Deve repetir os exercícios com o com o membro inferior contra lateral à 

frente. 
Repetições 1 série de 4 repetições de15 segundos cada uma (4). 

Exercício 9 – Alongamento dos músculos anteriores dos antebraços 

Evidência 

Este alongamento foi selecionado de forma a: 
x Alongar os flexores do punho, músculos muito recrutados nas atividades de vida 

diária; 
x Ser seguro e de fácil execução (sem grandes compensações).  

 
 

Objetivo(s) Melhorar a flexibilidade dos músculos anteriores do antebraço (flexores do punho) 
(229, 235). 
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Explicação do 
Exercício 

 
1. Respirar normalmente durante o exercício; 
2. Flexão do ombro direito (entre os 45° - 90º),cotovelo em extensão e antebraço 

em supinação;  
3. Colocar a mão esquerda sobre a palma da mão direita, realizando extensão do 

punho direito;  
4. Manter a posição durante 15 segundos;  
5. Repetir para o membro superior esquerdo. 

Repetições 1 Série de 4 repetições de 15 segundos cada (4). 
CONDICIONAMENTO- TREINO AERÓBIO 

Exercício 7 – Passo para a frente, para o lado e para trás 

Evidência 

O equilíbrio é uma das subcategorias da aptidão física que está diretamente 
relacionado com o risco de quedas, principalmente em idosos (231). Com o 
envelhecimento, os sistemas vestibular, visual, somatossensorial e músculo-
esquelético, sofrem perdas funcionais que dificultam o funcionamento e a execução 
da resposta motora, responsáveis pela manutenção do controlo postural e do 
equilíbrio (272).  

A recuperação do equilíbrio requer as seguintes fases: sensação de perda de 
equilíbrio, planeamento de uma estratégia de recuperação e execução compensatória 
do sistema músculo-esquelético. Para ser bem-sucedida, esta recuperação necessita 
de um controlo rápido e preciso do movimento do membro inferior e do centro de 
massa, de forma a mantê-lo dentro dos limites da nova base de suporte, estabelecida 
pela passada como movimento compensatório (273, 274). 

Durante os movimentos voluntários, a ativação muscular do core, nos adultos de 
meia-idade é mais demorada que a dos adultos jovens. Este atraso na ativação 
muscular conduz a uma diminuição da preparação do movimento e, efetivamente, na 
qualidade do passo (275). Os jovens adultos também são capazes de atingir passos 
mais compridos e maiores ângulos de libertação que os idosos, possibilitando uma 
maior capacidade na recuperação do equilíbrio (273). 

Os protocolos de exercícios que englobam o semi-passo anterior, posterior e lateral 
parecem melhorar o controlo da estabilidade nesses sentidos e são eficazes na 
recuperação do equilíbrio (231, 276). 

Objetivo(s) Melhorar a capacidade cardiorrespiratória (4, 229). 

Melhorar o equilíbrio dinâmico. 
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Explicação do 
Exercício 

 
 

1. O exercício é iniciado com os pés à largura dos ombros e os membros superiores 
ao longo do corpo; 

2. O indivíduo deve respirar normalmente durante o exercício; 
3. Deve avançar o pé direito no sentido anterior ao mesmo tempo que realiza 

flexão bilateral dos membros superiores e depois retomar a posição inicial.  
4. Deve repetir o exercício com o pé contra lateral; 
5. Deve repetir o exercício no sentido posterior, associado à flexão bilateral dos 

membros superiores;  
6.  Por fim, deve fazer no sentido lateral com rotação lateral dos membros 

superiores. 

Repetições 
1 série das repetições calculadas para cada participante. O número de repetições foi 
calculado de acordo com 60%FCmáx da Prova de Esforço para cada indivíduo (4, 24, 
229, 234). 

Progressão 

2 séries de repetições calculadas para cada participante, com um descanso de 60 
segundos entre cada série. 

O número de repetições foi calculado de acordo com 70%FCmáx da Prova de Esforço 
para cada indivíduo (4, 24, 229, 234). 

Exercício 10 – Marcha 

Evidência 

A marcha é um ótimo exemplo de exercício aeróbio e um dos mais recomendados na 
prevenção secundária de eventos cardiovasculares (277, 278). Caminhar é uma forma 
universal de atividade física, de moderada intensidade, e deve ser promovida em 
todos os indivíduos, independentemente do sexo, idade, etnia, dada a sua 
importância substancial na saúde pública (278). 

Objetivo Melhorar a capacidade cardiorrespiratória (4, 229). 

Explicação do 
Exercício 

   
A marcha deve ser realizada ao ritmo do indivíduo com uma respiração normal, 
mantendo os ombros e o pescoço relaxados e direcionando o olhar para a frente. 
Sincronizar os braços com os movimentos das pernas. 
 

Repetições Iniciou-se com 30 minutos de caminhada, com contagem (60%FCmáx da Prova de 
Esforço) (4, 229, 231). 
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Progressão 

Foi aconselhado o aumento de 10 minutos na duração da marcha a cada semana 
(231). 

Quando completasse 60 minutos de caminhada em ritmo normal, a velocidade 
deveria ser aumentada (70%FCmáx da Prova de Esforço) (4, 106, 229, 231). 

ARREFECIMENTO 

Marcha- diminuição da velocidade da marcha (10 minutos) 

Legenda: PNF facilitação neuromuscular propriocetiva; FC Frequência cardíaca; FCmáx Frequência 
cardíaca máxima 

3.4. ÉTICA 

O presente estudo foi aceite nas Comissões de Ética do CHVNG (166/2011) (Anexo 

6) e registado no ClinicalTrials.gov (NCT01887080) (Anexo 6). Os participantes, depois 

de informados acerca dos objetivos e procedimentos do estudo, manifestaram o seu 

consentimento assinando a Declaração de Helsínquia, datada de 1964 (Anexo 6). 

Aos indivíduos do grupo controlo, foi dada a oportunidade de realizarem o 

programa de exercícios após o término do estudo. 

A cada voluntário foi entregue aleatoriamente um código que, posteriormente, foi 

introduzido na base de dados, onde apenas os investigadores têm acesso, garantindo 

assim o anonimato e a confidencialidade dos dados. 

3.5. ESTIMATIVA DO TAMANHO DA AMOSTRA 

O tamanho da amostra foi determinado através do software G*Power Version 

3.1.7, para a variável diferença dos objetivos principais, a partir dos dados obtidos num 

estudo piloto de 9 indivíduos que realizaram o protocolo de intervenção e com 

características semelhantes aos da amostra. A estimativa do tamanho da amostra foi 

realizada de modo a garantir a deteção de diferenças entre os dois grupos de 

intervenção e o grupo de controlo, com um nível de significância de 5% e uma potência 

de 90,0%. Foi determinada a inclusão de 39 sujeitos divididos em 3 grupos a partir das 

estimativas obtidas para as variáveis de gordura abdominal medidas através da TC e 

para o VO2máx avaliado na prova de esforço máxima (tabela XIII). Contando com uma 

taxa de desistência de cerca de 25% foram recrutados mais sujeitos e divididos pelos 3 

grupos. 
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Tabela XIII - Estimativa do tamanho da amostra para cada variável. 

Variáveis Effect size n total 
Gordura Subcutânea  0,63 36 

Gordura Visceral  0,60 39 

Tolerância ao Esforço 0,59 39 

 

3.6. ESTATÍSTICA 

A análise estatística foi realizada através do software Predictive Analytics Software 

Statistics 21 (SPSS® IBM Corporation, Route 100) para o Windows 7®, com um nível de 

significância de 0,05 (200). 

A caraterização da amostra foi realizada através de estatística descritiva utilizando 

como medida de tendência central a mediana e o desvio interquartil (200). 

Para a comparação entre os grupos (momentos inicial, final e variável diferença 

(M1-M0)) foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn como post 

hoc. Para a comparação entre o momento inicial e final foi utilizado o teste de 

Wilcoxon. A escolha dos testes não paramétricos deveu-se ao facto de o pressuposto 

da normalidade, por meio do teste de Shapiro-Wilk, não ter sido garantido. A mediana 

e o desvio interquartil foram utilizados como estatística descritiva (200). 

Para analisar a associação nas variáveis nominais (por exemplo, situação 

profissional) e nas ordinais (por exemplo, IPAQ e IMC) recorreu-se ao teste de Fisher. 
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Neste capítulo apresentar-se-á os resultados, subdivididos em caracterização da 

amostra e resultados gerais dos 3 estudos realizados com o intuito de responder aos 

objetivos da dissertação: 

x Estudo 1- Efeitos de um programa de microcorrente associado ao exercício 

físico, na gordura abdominal, durante 5 semanas, em indivíduos saudáveis. 

x Estudo 2- Efeitos de uma sessão de intervenção de microcorrente abdominal 

associada ao exercício físico, na atividade lipolítica e oxidação de ácidos gordos, 

em indivíduos saudáveis. 

x Estudo 3- Efeitos de um programa de RCV associado à microcorrente, na 

capacidade de exercício, gordura abdominal, qualidade de vida e fatores de 

risco, em indivíduos após um ano de episódio de síndrome coronária aguda. 
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 ESTUDO 1 1.

1.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra do estudo 1 foi constituída por 42 participantes, do sexo feminino. Estes 

foram randomizados em GE1 (frequência 25 e 10Hz, elétrodos transcutâneos, exercício 

físico após a corrente elétrica)= 9 participantes; em GE2 (frequência 25 e 50Hz, 

elétrodos transcutâneos, exercício físico após a corrente elétrica)= 9 participantes; em 

GE3 (frequência 25 e 10Hz, elétrodos percutâneos, exercício físico após a corrente 

elétrica)= 7 participantes; em GE4 (frequência 25 e 10Hz, elétrodos transcutâneos, 

exercício físico simultâneo)= 8 participantes; e em GP (elétrodos transcutâneos, sem 

intensidade de corrente elétrica e exercício físico)= 9 participantes. A amostra total 

apresentou uma mediana de idade e desvio interquartil de 20,0 (1,0) anos, um peso de 

60,3 (5,7) Kg e um IMC de 22,4 (1,9) Kg/m2, sendo que 83% dos indivíduos foram 

classificados com peso normal e 17% com excesso de peso.  

Em relação ao nível de atividade física, 80% da amostra apresentou um nível 

moderado e 20% um nível vigoroso, com uma mediana (desvio interquartil) de 1547,5 

(543,0) MET min/semana. 

Verificou-se que não existiam diferenças significativas, entre os grupos, em 

nenhuma das variáveis analisadas no momento inicial, pelo que se consideraram os 

grupos comparáveis.  

Pela análise da tabela XIV, verificou-se que os grupos são semelhantes em relação à 

idade. No grupo placebo, os participantes apresentaram uma menor mediana de altura 

e de peso. Os indivíduos do GE3 apresentaram uma maior mediana de IMC e de níveis 

semanais de atividade física, mas sem diferenças significativas.  
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Numa análise do IMC e do IPAQ por categorias, observou-se que o GE2 e GE3 

apresentavam 2 indivíduos com excesso de peso, no entanto, não se verificaram 

diferenças significativas entre os grupos. Em relação ao nível de atividade física, 

através dos resultados do IPAQ, verificou-se que os grupos tinham uma distribuição 

semelhante, não existindo participantes com baixo nível de atividade física (tabela XV). 

Tabela XV- Caracterização da amostra: IMC e IPAQ (n=42) 

  

 

  

Dif. Grupos
GE1(n=9) GE2(n=9) GE3(n=7) GE4(n=8) GP (n=9) Valor p

21,0 20,0 20,0 21,0 20,0
(1,0) (1,5) (2,5) (0,5) (1,0)

1,64 1,65 1,64 1,65 1,60
(0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05)

60,7 62,2 63,4 59,8 53,0
 (5,7) (6,5)  (5,6) (5,1) (5,5)

23,2 23,9 24,9 22,0 21,1
(1,5) (2,1) (3,2) (0,9) (1,9)

1386,0 1626,0 1902,0 1279,5 1188,0
(547,1)  (788.5) (516,0) (497,5) (579,1)

Md (Dq)

Altura  (m)

Idade (anos)

IPAQ (MET-
min/semana)

0,727

0,649

0,131

0,157

0,903

IMC (Kg/m2)

Peso (kg)

Dif. Grupos
GE1(n=9) GE2(n=9) GE3(n=7) GE4(n=8) GP (n=9) Valor p

IMC 0,078
Normal 8 (88,9%) 7 (77,8%) 5 (71,43%) 7 (100%) 9 (100%)

Excesso de peso 1(11,1%) 2 (22,2%) 2 (28,57%) 0 0

IPAQ 1,000
Moderado 7 (77,8%) 7 (77,8%) 6(85,7%) 6 (85,7%) 7 (77,8%)

Elevado 2 (22,2%) 2 (22,2%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 2 (22,2%)

f (fr)

IMC- Índice de Massa Corporal; IPAQ- International Physical Activity Questionnaire; MET- Equivalente 
metabólico; min/semana- minuto por semana; Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); 
GE- Grupo Experimental; GP- Grupo Placebo; Dif- diferença; p valor prova inter-grupo: comparação 
dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis no momento inicial. 

Tabela XIV- Caracterização da amostra (n=42) 

IMC- Índice de Massa Corporal; Normal- IMC ≥18,5 e IMC <24,9 kg/m2; Excesso de peso- IMC ≥25 e 
IMC ≤29,9 kg/m2; IPAQ- International Physical Activity Questionnaire; f- frequência absoluta; fr- 
frequência relativa; GE- Grupo Experimental; GP- Grupo Placebo; Dif- diferença; p valor prova inter-
grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Fisher 
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1.2. RESULTADOS GERAIS 

No momento inicial, não existiu quaisquer diferenças significativas entre os grupos 

em todas as variáveis analisadas do estudo 1.  

A comparação dos resultados das medidas antropométricas, avaliados por balança 

de bioimpedância, dos grupos experimental 1, 2, 3, 4 e placebo no momento final, 

revelou diferenças estatisticamente significativas na massa muscular. Observou-se um 

aumento significativo da massa muscular no grupo experimental 2, em relação ao 

placebo, quer no M1 (p=0,047), quer na variável diferença (M1-M0) (p=0,046) (tabela 

XVI). Após 10 sessões, o GE2 aumentou significativamente a massa magra (p=0,021), 

sendo este aumento superior ao SEM desta variável (0,1Kg). 

Após 10 sessões de intervenção, no GE1, 2 e 3 verificou-se uma diminuição 

significativa no peso, no IMC e na % de massa gorda total (p<0,05) (tabela XVI). Esta 

diminuição foi superior ao SEM da % de massa gorda (0,4%). 

 

Tabela XVI - Medidas antropométricas (n= 42) 

 

 

 

 

 

M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0

60,7 58,4 62,2 61,6 63,4 61,9 59,8 60,5 53,0 52,5 0,143 0,254

(5,7) (5,1) (6,5) (6,4) (5,6) (5,3) (5,1) (4,7) (5,5) (5,3)

Valor pa

23,2 22,9 23,9 23,4 24,9 24,5 22,0 21,7 21,1 20,6 0,211 0,199

(1,5) (1,3) (2,1) (2,0) (3,2) (3,1) (0,9) (0,9) (1,9) (1,8)

Valor pa

28,1 26,8 28,9 26,0 30,3 28,7 29,8 27,6 23,9 22,5 0,663 0,081

(4,5) (4,3) (4,3) (5,0) (4,0) (3,9) (3,3) (2,6) (5,0) (4,6)

Valor pa

41,4 42,1 41,1 42,1 40,8 42,4 40,3 40,6 40,3 39,2 0,047 0,048

(2,6) (1,8) (1,5) (1,3) (3,5) (2,3) (2,0) (2,5) (2,0) (2,3)

Valor pa

GE2>GP 
(pc=0,047) 

GE2>GP 
(pc=0,046) 

Peso 
(Kg)

IMC 
(Kg/m2)

Gordura 
Total 

(%)

Massa 
Muscular 

(Kg)

0,015 0,008 0,043 0,889

0,515 0,021 0,398 0,213

0,008 0,008 0,018 0,0690,107

0,008 0,008 0,017 0,0690,107

Dif. Grupos

GE1 (n=9) GE2 (n=9) GE3 (n=7) GP (n=9) Valor pbGE4 (n=8)

0,460

0,116

Md (Dq)

IMC- Índice de Massa Corporal; Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento 
inicial; M1 Momento Final; M1-M0- Variável diferença; GP- Grupo Placebo; GE- Grupo Experimental; 
Dif- diferença; pa valor prova intra-grupo: comparação do momento inicial com o momento final 
com teste Wilcoxon; pb valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste 
Kruskal-Wallis; pc valor prova inter-grupo com o teste post-hoc de Dunn 
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Relativamente à medição da gordura abdominal, avaliada pelos perímetros, 

observou-se uma diminuição significativa em todos os grupos de M0 para M1, com 

exceção do grupo experimental 3 (tabela XVII), contudo não foram identificadas 

diferenças significativas entre os grupos. Esta diminuição foi também superior ao valor 

de SEM desta medida. 

Relativamente às pregas adiposas, observou-se, após 10 sessões de intervenção, 

que os grupos experimentais 3 e 4 apresentavam pregas abdominais verticais com 

valores significativamente inferiores quando comparados com os do grupo placebo 

(GE3:p= 0,010; GE4:p=0,001). Na prega supra-ilíaca observou-se uma diferença 

significativa entre os grupos na variável diferença M1-M0 (p=0,045), no entanto no 

teste post hoc (Dunn-test) não foi possível detetar diferenças entre os grupos (p>0,05) 

(tabela XVII). 

Quando se comparou o M0 com M1 (intra-grupo), verificou-se uma diminuição 

significativa nos grupos experimentais nas pregas (p<0,05), tal como se pode observar 

na tabela XVII. É de referir que todos os grupos obtiveram uma diminuição no 

momento inicial para final superior ao SEM das medidas referidas (0,3mm). 

Não se encontraram diferenças significativas entre os grupos no rácio cintura/anca 

e rácio cintura/altura, porém existiu uma diminuição significativa de M0 para M1 no 

GE1, 2 e 4 em ambos os rácios e no GP no rácio cintura/altura. 
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Tabela XVII - Gordura abdominal: perímetro e pregas adiposas (n= 42). 

 

 
 

Na avaliação da medição da espessura abdominal, no final do programa de 

intervenção, foi possível observar uma espessura subcutânea, ao nível da cintura, 

significativamente inferior no grupo experimental 3, quando comparado com o grupo 

placebo (p=0,031) (tabela XVIII).  

Verificaram-se, também, valores significativamente inferiores no GE1, em relação 

ao placebo, na medição da gordura visceral ao nível da cintura (p=0,021) e da 

espessura de gordura total ao nível das cristas ilíacas (p=0,049) (tabela XVIII).  

No que diz respeito à diferença do M0 para o M1, observou-se uma diminuição 

significativa da gordura visceral, subcutânea ao nível da cintura e total ao nível das 

cristas ilíacas, em todos os grupos experimentais, exceto no grupo experimental 4 que 

não apresentou diferenças ao nível da espessura da gordura subcutânea (p<0,05). O 

GP diminuiu significativamente o nível de gordura total ao nível das cristas ilíacas 

M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0

81,8 80,7 83,2 81,8 81,1 79,0 79,6 78,1 80,3 79,4 0,458 0,149

(5,7) (5,9) (4,4) (4,1) (5,8) (4,3) (2,8) (4,4) (4,4) (4,4)

Valor pa

0,76 0,75 0,73 0,71 0,71 0,70 0,72 0,71 0,73 0,73 0,115 0,430

(0,03) (0,03) (0,03) (0,02) (0,05) (0,04) (0,03) (0,02) (0,01) (0,01)

Valor pa

0,50 0,49 0,51 0,50 0,52 0,50 0,47 0,46 0,50 0,49 0,233 0,146

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,04) (0,03) (0,02) (0,02) (0,02) (0,03)

Valor pa

19,1 17,1 18,1 16,1 19,5 16,9 18,4 15,7 18,5 17,4 0,284 0,045

(1,4) (1,1) (2,9) (1,0) (1,8) (0,5) (0,7) (1,0) (2,7) (1,9)

Valor pa

15,9 15,7 15,6 13,7 17,1 15,3 16,4 14,4 15,5 16,1 0,361 0,001

(1,4) (1,1) (1,1) (1,8) (1,1) (0,7) (0,7) (1,4) (2,2) (2,2)
GE3<GP 

(pc=0,010)

Valor pa GE4<GP 
(pc=0,001)0,018 0,018 0,021

0,021 0,018
Prega 

Abdominal  
Vertica l

(mm)

0,038

Rácio 
Cintura/ 

Al tura
0,015 0,008

Prega 
Supra-

i l íaca  (mm)
0,021

Md (Dq)

0,033

0,128 0,028

Rácio 
cintura/

anca
0,08 0,012 0,091

Perímetro 
Abdominal  

(cm)
0,011

GE1 (n=9) GE2 (n=9) GE3 (n=7) GP (n=9)

0,018

0,028

0,021

0,008 0,128

Dif. Grupos

0,018

0,553

0,018

Valor pbGE4 (n=8)

0,139

Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 Momento Final; 
M1-M0- Variável diferença; GP- Grupo Placebo; GE- Grupo Experimental; Dif- diferença; pa valor 
prova intra-grupo: comparação do momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb 
valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor 
prova inter-grupo com o teste post-hoc de Dunn;  
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(p=0,008) (tabela XVII). Estas alterações significativas também são suportadas por uma 

diminuição superior ao SEM para estas variáveis (0,5 mm). 

Tabela XVIII - Gordura abdominal: ultrassonografia (n= 42). 

 

 

 

Em relação aos hábitos alimentares das participantes, não se registaram quaisquer 

diferenças entre os grupos, no entanto, na tabela XIX pode-se observar algumas 

diferenças do M0 para M1 (p<0,05), nomeadamente, na diminuição de ingestão de 

calorias, hidratos de carbono, proteínas e açúcares no GE2, diminuição de consumo de 

hidratos de carbono, fibras e açúcares no GE4, e na diminuição do consumo de 

hidratos de carbono, fibras, sódio e cálcio no GP.  

  

M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0

13,4 12,5 13,3 12,1 20,9 17,8 12,4 12,0 13,8 13,7 0,715 0,038

(6,2) (6,9) (5,6) (6,6) (4,3) (5,0) (5,5) (5,6) (7,3) (7,2)

Valor pa

9,9 7,9 6,9 6,0 5,2 4,2 6,4 5,6 5,4 5,0 0,771 0,040

(3,5) (2,6) (5,7) (3,1) (4,3) (2,9) (4,2) (4,4) (2,3) (2,3)

Valor pa

25,6 21,1 23,7 20,6 31,3 25,1 21,4 17,6 21,3 20,0 0,443 0,040

(10,5) (9,3) (6,8) (7,8) (6,7) (8,3) (2,1) (5,2) (8,2) (7,0)

Valor pa

GE3<GP
(pc=0,031)

GE1<GP
(pc=0,021)

GE1<GP
(pc=0,049)

Dif. Grupos

GE1 (n=9) GE2 (n=9) GE3 (n=7) GP (n=9) Valor pb

Md (Dq)

0,012 0,015 0,018

GE4 (n=8)

Nível Gordura 
Subcutânea 

Cintura (mm) 0,1090,025 0,008 0,017 0,063

Nível Gordura 
Visceral 

Cintura (mm) 0,058

Nível Gordura 
Cristas Ilíacas 

(mm) 0,008 0,008 0,018 0,008

0,018

0,028

Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 Momento Final;     
M1-M0- Variável diferença; GP- Grupo Placebo; GE- Grupo Experimental; Dif- diferença;  pa valor 
prova intra-grupo: comparação do momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb 
valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor 
prova inter-grupo com o teste post-hoc de Dunn. 
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Tabela XIX - Hábitos alimentares (n=42).   

 

M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0

2183,73 2161,00 2679,24 2127,18 1787,83 1813,17 2169,78 1647,64 1758,92 1840,81 0,833 0,144

(643,11) (811,05) (699,09) (624,20)  (331,86)  (465,49) (320,58) (229,65) (823,65) (568,66)

Valor pa

276,19 265,10 390,69 246,07 254,02 203,64 283,66 233,80 219,29 187,18 0,792 0,168

(66,81) (100,37) (97,36)  (54,98) (67,62) (68,01) (25,93) (52,79) (96,77) (46,64)

Valor pa

102,71 105,94 122,67 113,48 89,13 87,73 91,19 83,74 64,16 83,29 0,481 0,650

(29,87)  (44,64) (28,49)  (23,05) (19,50) (26,38) (24,47) (23,64) (53,43)  (26,09)

Valor pa

65,61 78,53 77,38 80,46 51,80 58,28 74,31 64,69 65,84 76,03 0,375 0,437

(22,21) (21,48)  (6,68)  (17,15) (8,07)  (23,31)  (9,42)  (7,32)  (31,68) (22,62)

Valor pa

20,36 24,47 22,30 23,67 16,92 18,39 24,89 18,78 23,69 19,35 0,350 0,356

(8,08)  (9,04) (6,68) (5,74) (3,79) (5,18)  (3,82) (2,04) (8,06) (6,17)

Valor pa

26,65 30,77 35,35 40,75 22,26 23,18 30,49 29,09 30,12 32,09 0,439 0,652

(9,30) (8,42)  (11,31)  (9,83) (3,21) (10,89) (4,07)  (3,36) (12,51)  (11,63)

Valor pa

10,55 12,47 15,60 13,76 9,37 10,66 12,16 11,37 10,76 12,82 0,702 0,627

(2,24) (3,64)  (3,10)  (3,64) (1,91) (4,10)  (1,99)  (1,73) (6,07) (5,05)

Valor pa

276,63 276,52 311,68 313,68 293,10 286,37 282,74 255,56 217,95 292,14 0,684 0,734

 (92,65)  (94,29) (44,32) (70,01)  (66,78) (72,19) (47,81) (32,35) (153,92)  (89,35)

Valor pa

1,23 1,46 1,68 1,50 0,83 1,25 1,24 1,12 0,97 1,08 0,684 0,518

(0,42) (0,59)  (0,54)  (0,52) (0,38) (0,52)  (0,29) (0,24) (0,56) (0,50)

Valor pa

7,31 9,47 10,69 10,44 6,60 7,03 8,98 8,39 8,32 9,09 0,534 0,612

 (1,95) (2,72) (2,20) (2,54)  (1,12)  (3,73) (1,71) (1,51) (4,50) (4,12)

Valor pa

27,28 27,89 37,72 27,03 25,68 20,18 25,94 23,10 26,82 21,10 0,646 0,528

 (9,61)  (9,51) (16,70) (7,26) (10,63)  (6,19) (5,61) (5,32)  (10,76) (5,10)

Valor pa

124,79 94,26 156,59 120,83 100,51 88,91 113,46 102,84 101,18 100,96 0,966 0,082

(19,55)  (41,92)  (61,03) (31,07)  (29,52)  (38,50)  (43,12)  (26,33)  (38,81)  (23,88)

Valor pa

0,81 0,81 0,50 0,41 1,05 0,77 0,88 0,44 2,64 2,24 0,702 0,669

(1,22) (1,12) (0,46) (0,81) (1,76) (1,99) (1,32) (1,78) (3,09) (2,08)

Valor pa

1221,05 912,95 1073,75 904,83 695,68 767,87 999,13 826,25 1002,66 775,31 0,719 0,139

(441,08) (616,93) (503,15) (368,81) (168,15) (65,93) (224,52) (195,71) (545,40) (268,65)

Valor pa

3784,07 3766,49 3834,26 3112,90 3156,73 2770,68 3349,46 3076,44 2850,61 2683,69 0,597 0,362

(1153,93) (1400,58) (866,65) (1039,36) (619,96) (956,33) (611,58)  (380,68) (1546,44) (1109,51)

Valor pa

47,55 35,36 41,56 39,28 81,49 67,98 31,42 35,34 58,43 67,83 0,665 0,936

(38,29)  (19,53) (45,47) (27,71) (37,40)  (37,10) (37,58)  (21,37) (37,20)  (41,45)

Valor pa

0,091

0,091

0,310

0,176

0,176

0,063

0,237

1,000

0,176

0,237

0,866

0,043*

0,779 0,575 0,310 0,594

0,594 0,036* 0,735 0,260

0,953 0,123 0,735 0,011*

0,859 0,093 0,398 0,038*

0,678 0,017* 0,735

0,767 0,123 0,620 0,374

0,139

0,786 0,581 1,000 0,345

0,767 0,327 0,398 0,374

0,953 0,263 0,612 0,021*

0,018*

0,180

0,767 0,123 0,612 0,374

0,214 0,093 0,128 0,953

0,594 0,263 0,499 0,214

0,953 0,208 0,499 0,110

0,678 0,401 0,398 0,314

 Cafeína
 (mg)

Gordura Total 
(g)

Gordura Saturada
 (g)

Gordura Mono-insaturada 
(g)

Gordura Poli-insaturada 
(g)

Colesterol 
(mg)

Ácidos Gordos- Ómega 3
 (g)

Ácidos Gordos- Ómega 6
 (g)

 Fibras
(g)

 Açúcares
 (g)

 Álcool 
(g)

 Cálcio
 (mg)

 Sódio
 (g)

Calorias 
(Kcal)

Hidratos de Carbono 
(g)

Proteínas 
(g)

Md (Dq) Dif. Grupos

GE1 (n=9) GE2 (n=9) GE3 (n=7) GP (n=9) Valor pb

0,953 0,028* 0,735 0,066

0,953 0,036 0,735 0,028*

GE4 (n=8)

0,063

0,018*

Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 Momento Final;     
M1-M0- Variável diferença; GP- Grupo Placebo; GE- Grupo Experimental; Dif- diferença; pa valor 
prova intra-grupo: comparação do momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb 
valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor 
prova inter-grupo com o teste post-hoc de Dunn. * p <0,05. 

 



RESULTADOS 

122 

Em relação aos hábitos semanais de atividade física não se verificaram diferenças 

significativas (tabela XX). 

Tabela XX - Hábitos de atividade física (n=42). 

 

 

 

 

 

M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0

1626,0 1542,0 1902,0 1662,0 1279,5 1495,0 1188,0 1155,0 1386,0 1695,0 0,879 0,683

 (788,5) (745,8) (516,0) (600,0) (497,5) (508,0) (579,1) (549,3) (547,1) (483,8)

Valor pa

Md (Dq) Dif. Grupos

GE1 (n=9) GE2 (n=9) GE3 (n=7) GP (n=9) Valor pbGE4 (n=8)

IPAQ (MET-
min/ 

semana)

0,889 0,398 0,686 0,5280,779

IPAQ- International Physical Activity Questionnaire; MET- Equivalente metabólico; min/semana- 
Minutos por semana; Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 
Momento Final; M1-M0- Variável diferença; GP- Grupo Placebo; GE- Grupo Experimental; Dif- 
diferença; pa valor prova intra-grupo: comparação do momento inicial com o momento final com 
teste Wilcoxon; pb valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-
Wallis; pc valor prova inter-grupo com o teste post-hoc de Dunn.  
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 ESTUDO 2 2.

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra foi constituída por 83 participantes, 52 do sexo feminino e 31 do sexo 

masculino. Estes foram randomizados em função do sexo, em GE que realizavam 

microcorrente e exercício físico (42 participantes: Masculino=16; Feminino=26) e GP 

que realizavam a aplicação da corrente elétrica sem intensidade e exercício físico (41 

participantes: Masculino=15; Feminino=26) apresentando uma média e um desvio 

padrão de 20,0±1,5 anos. O IMC da amostra foi de 22,9±2,9 Kg/m2, sendo que 80% foi 

classificado na categoria de peso normal e 20% em excesso de peso.  

Em relação ao nível de atividade física, 59% dos indivíduos encontravam-se num 

nível moderado, 12% num nível baixo e 29% num nível elevado, com uma média total 

(±desvio padrão) de 2106,5±1135,3 MET min/semana. 

Não se observaram diferenças significativas entre GE e o GP, em nenhuma das 

variáveis analisadas no momento inicial, pelo que se consideraram os dois grupos 

homogéneos.  

Os valores da caracterização da amostra, por grupos, encontram-se descritos na 

Tabela XXI e XXII. Observou-se que a idade e as medidas antropométricas são 

semelhantes entre os GE e GP. Em relação à atividade física, o GE apresentou valores 

superiores ao GP mas não se verificam diferenças significativas. 
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Tabela XXI - Caracterização da amostra (n= 83) 

  
 

Na comparação do GE e GP em cada sexo, observou-se uma mediana de idades 

entre os grupos semelhante. Apesar da mediana da altura e peso serem maiores no 

sexo masculino, estes valores são semelhantes entre o GE e GP. Não se registaram 

diferenças significativas no IMC. Em relação à atividade física, verificou-se que no sexo 

feminino os indivíduos mais ativos encontravam-se no grupo placebo, ao contrário do 

sexo masculino em que os indivíduos mais ativos estavam no GE, no entanto não se 

verificaram diferenças significativas entre os grupos (tabela XXII). 

Tabela XXII - Caracterização da amostra por sexo (n= 83)  

  

Dif. Grupos
GE (n=42) GP (n=41) Valor p

20,1 20,2
(1,5) (1,5)

1,69 1,70
(0,1) (0,1)

65,9 65,3
(11,8)  (10,8)

23,2 22,5
(3,3) (2,6)

2356,4 2010,1
(1394,3) (1099,5)

0,661

Altura  (m)

Média (Dp)

Idade (anos)

0,513

IMC (Kg/m2) 0,322

IPAQ (MET-
min/semana) 0,142

Peso (kg) 0,791

GE GP 
Feminino 20,5 (1,0) 19,5 (0,8) 0,831

Mascul ino 20,0 (1,5) 19,0 (1,0) 0,770
Feminino 1,61 (0,03) 1,65 (0,05) 0,096

Mascul ino 1,78 (0,05) 1,77 ( 0,05) 0,800
Feminino 61,2 (5,2) 60,9 (5,6) 0,687

Mascul ino 68,2 (9,8) 70,9 (8,4) 0,800
Feminino 23,1 (2,3) 21,9 (1,9) 0,143

Mascul ino 21,2 (3,0) 23,0 (2,5) 0,599
Feminino 1725,0 (1631,1) 2036, 0 (1090,2) 0,497

Mascul ino 2959,0 (1501,0) 2225,1 (1060,5) 0,078

IMC (Kg/m2)

IPAQ (MET-
min/semana)

Idade (anos)

Al tura  (m)

Peso (kg)

Dif. Grupos 
Valor p 

Md (Dq)

IMC- Índice de Massa Corporal; IPAQ- International Physical Activity Questionnaire; MET- 
Equivalente metabólico; min/semana- Minutos por semana Valores da Média e desvio padrão (Dp); 
GE- Grupo Experimental; GP- Grupo Placebo; Dif- diferença; p valor prova inter-grupo: comparação 
dos diferentes grupos com o teste t independente no momento inicial. 

IMC- Índice de Massa Corporal; IPAQ- International Physical Activity Questionnaire; MET- 
Equivalente metabólico; min/semana- Minutos por semana; Valores da mediana (Md) e desvio 
interquartil (Dq); GE- Grupo Experimental; GP- Grupo Placebo; Dif- diferença;  p valor prova inter-
grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Mann-Whitney no momento inicial; vs versus. 
Grupo experimental (Masculino=16; Feminino=26); Grupo Placebo (Masculino=15; Feminino=26). 

 



RESULTADOS 

125 

 

O GE apresentou uma maior percentagem de participantes com excesso de peso, 

todavia não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos. O GP foi o grupo que apresentou maior percentagem de participantes com 

nível de atividade física moderado, mas sem diferenças estatisticamente significativas 

(tabela XXIII). 

Tabela XXIII - Caracterização da amostra (n= 83) 

  
 

Ao comparar as medidas antropométricas e a avaliação de gordura abdominal 

avaliada por perímetros, pregas e por ecografia, não se obtiveram diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos na avaliação inicial (M0) (tabela XXIV, XXV, 

XXVI, XVII).  

Observaram-se valores de mediana semelhantes entre os grupos na massa 

muscular, perímetro abdominal, rácio cintura/altura e pregas adiposas (tabela XXIV). 

Dif. Grupos
GE (n=42) GP (n=41) Valor p

IMC p=0,065
Normal 30 (71,4%) 36 (87,8%)

Excesso de Peso 12 (28,6%) 5 (12,2%)
IPAQ p=0,067

baixo 3 (7,1%) 7 (17,0%)
Moderado 23 (54,8%) 27 (65,9%)

Elevado 16 (38,0%) 7 (17,1%)

f (fr)

Classificação do IMC- Índice de Massa corporal; Normal- IMC ≥18,5 e IMC <24,9 kg/m2; Excesso de 
peso- IMC ≥25 e IMC ≤29,9 kg/m2; IPAQ- International Physical Activity Questionnaire;  frequência 
absoluta; fr- frequência relativa; GE- Grupo Experimental; GP- Grupo Placebo; Dif- diferença; p valor 
prova inter-grupo: comparação dos grupos com teste de Fisher 
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Tabela XXIV - Medidas antropométricas e gordura abdominal: perímetros e pregas adiposas 
(n= 83) 

  
 

No sexo masculino, em ambos os grupos, obtiveram-se valores de mediana 

superiores na massa muscular e no perímetro abdominal, e valores inferiores nas 

pregas adiposas em relação ao sexo feminino, contudo, sem diferenças significativas 

entre o GE e GP (p>0,05) (tabela XXV). 

Tabela XXV - Medidas antropométricas e gordura abdominal: perímetros e pregas adiposas 
dependentes do sexo (n= 83). 

  
 

Dif. Grupos
GE (n=42) GP (n=41) Valor p

50,6 49,6 0,815
(12,2) (10,4)

79,7 79,3 0,798
(7,7) (7,1)

0,47 0,46 0,445
(0,03) (0,03)

13,6 12,5 0,211
(4,3) (3,8)

14,7 15,6 0,531
(5,7) (6,2)

Rácio cintura/Al tura

Perímetro Abdominal               
(cm)

Massa Muscular              
(Kg)

Média (Dp)

Prega abdominal  vertica l
(mm)

Prega Supra-i l íaca                   
(mm)

Dif. Grupos
GE GP Valor p

Feminino 38,9 (3,2)  42,3 (3,0) 0,227
Mascul ino 62,9 (8,2)  57,8 (3,8) 0,507
Feminino 79,3 (3,3)  77,0 (2,6) 0,314
Mascul ino  79,6 (4,9) 81,0 (4,5) 0,527
Feminino 0,49  (0,03) 0,46 (0,02) 0,057
Mascul ino 0,43 (0,03) 0,46 (0,01) 0,343
Feminino  13,9 (3,2)  13,8 (2,6) 0,327
Mascul ino  11,9 (3,2)  12,1 (2,6) 0,782
Feminino 17,1 (3,9) 16,7 (3,4) 0,791
Mascul ino  13,8 (6,5)  10,0 (3,9) 0,572

Md (Dq)

Massa Muscular              
(Kg)

Perímetro 
Abdominal               

(cm)
Rácio 

cintura/Al tura

Prega abdominal  
vertica l

(mm)
Prega Supra-i l íaca                   

(mm)

Valores da Média e desvio padrão (Dp); GP- Grupo Placebo; GE- Grupo Experimental; Dif- diferença; 
p valor prova inter-grupo: comparação dos grupos com o teste t independente 

Valores da Mediana (Md) e interquartil (Dq); GP- Grupo Placebo; GE- Grupo Experimental; Dif- 
diferença; p valor prova inter-grupo: comparação dos grupos com com teste de Mann-Whitney. 
Grupo experimental (Masculino=16; Feminino=26); Grupo Placebo (: Masculino=15; Feminino=26). 
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Relativamente à gordura abdominal medida por ecografia observaram-se valores de 

medianas muitos semelhantes entre o GE e GP, sem diferenças significativas (tabela 

XXVI). 

Tabela XXVI - Gordura abdominal: ecografia no momento inicial (n= 83) 

  
Quando se analisou a gordura abdominal no sexo masculino e no sexo feminino, 

registaram-se valores superiores de gordura subcutânea e visceral ao nível da cintura e 

de gordura total ao nível das cristas ilíacas no sexo feminino, sem diferenças 

significativas entre o GE e o GP (tabela XXVII). 

Tabela XXVII - Gordura abdominal: ecografia no sexo masculino e feminino (n= 83)  

  
 

Em relação aos hábitos alimentares, não se verificaram diferenças significativas 

entre os grupos em M0 e, como tal, foram considerados comparáveis, no entanto, 

foram considerados apenas 67 participantes porque os restantes participantes não 

preencheram corretamente os questionários (tabela XXVIII). 

Dif. Grupos
GE (n=42) GP (n=41) Valor p

14,41 14,39 0,994
(9,03) (8,79)

5,54 5,58 0,963
(3,49) 4,62)

21,80 24,91 0,390
(12,12) (11,56)

 Gordura Total  Nível  
Cris tas  I l íacas  (mm)

Gordura Visceral  Nível  
Cintura  (mm)

Gordura Subcutânea Nível  
Cintura  (mm)

Média (Dp)

Dif. Grupos

GE GP Valor p
Feminino  13,2 (6,6)  14,17 (6,62)  0,959
Mascul ino 8,46 (7,15) 9,57 (4,17)  0,967
Feminino 5,40 (2,90)  6,67 (2,63)  0,457
Mascul ino  3,00 (2,50) 2,43 (1,90)  0,983
Feminino  24,36 (5,65)  19,23 (10,47)  0,151
Mascul ino 15,75 (8,73)  14,07 (6,51)  1,000

 Gordura Total  
Nível  Cris tas  
I l íacas  (mm)

Md (Dq)

Gordura 
Subcutânea       

Nível  Cintura  (mm)

Gordura Visceral  
Nível  Cintura  (mm)

Valores da Média e desvio padrão (Dp); GP- Grupo Placebo; GE- Grupo Experimental; Dif- diferença; 
p valor prova inter-grupo: comparação dos grupos com o teste t independente 

Valores da Mediana (Md) e interquartil (Dq); GP- Grupo Placebo; GE- Grupo Experimental; Dif- 
diferença; p valor prova inter-grupo: comparação dos grupos com teste de Mann-Whitney 
Grupo experimental (Masculino=16; Feminino=26); Grupo Placebo (: Masculino=15; Feminino=26). 
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Tabela XXVIII - Hábitos Alimentares no momento inicial (n= 67). 

   
  

Calorias 
(Kcal)

Hidratos de Carbono
(g)

Proteínas 
(g)

Gordura Total 
(g)

Gordura Saturada
 (g)

Gordura Mono-insaturada 
(g)

Gordura Poli-insaturada 
(g)

Colesterol 
(mg)

Ácidos Gordos- Ómega 3
 (g)

Ácidos Gordos- Ómega 6
 (g)

 Fibras
(g)

 Açúcares
 (g)

 Álcool 
(g)

 Cálcio
 (mg)
 Sódio

 (g)
 Cafeína

 (mg)

0,35810,80 (4,53)9,91 (2,53)

0,17128,58 (13,86)23,23 (5,24)

0,32572,51 (42,14)89,10 (38,63)

0,585134,56 (58,75)121,51 (34,83)

0,8511,43 (1,32)1,05 (1,32)

0,2532467,29 (490,41)1981,2 (394,93)

0,3251144,05 (386,73)1055,05 (338,15)

0,3881,62 (0,53)1,30 (0,41)

0,33536,73 (14,07)33,59 (7,16)

12,92 (2,20) 15,53 (5,73) 0,276

364,63 (108,06)293,51 (62,61) 0,221

100,43 (14,03) 0,199

266,80 (61,35) 324,22 (101,26) 0,545

Md (Dq) Dif. Grupos
GE (n=30) GP (n= 37) Valor p

89,88 (36,78)81,50 (14,20)

0,41027,43 (10,73)25,41 (4,61)

0,287

2208,37 (376,21) 2699,19 (812,49) 0,297

120,58 (32,58)

Valores da Mediana (Md) e interquartil (Dq); GP- Grupo Placebo; GE- Grupo Experimental; Dif- 
diferença;  p valor prova inter-grupo: comparação dos grupos com teste de Mann-Whitney 
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2.2 RESULTADOS GERAIS 

Após se ter verificado que os grupos eram comparáveis relativamente ao glicerol no 

M0 (p=0,453), constatou-se que o GE (0,15±0,09), quando comparado ao GC 

(0,09±0,07) apresentava valores significativamente superiores no momento final 

(p=0,003), bem como na variável diferença (p=0,004) (tabela XXIX). 

Ao analisar a variação dos níveis de glicerol do M0 para o M1, verificou-se um 

aumento significativo dos níveis de glicerol tanto no GE (p=0,001) como no GP 

(p=0,001). 

Quando se compararam os níveis do colesterol total (CT), dos triglicerídeos (TG), do 

colesterol de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e de lipoproteínas de alta 

densidade (HDL) não se evidenciaram diferenças significativas no momento inicial, 

nem no momento final, nem na variável diferença (p>0,05) entre o GE e o GP. 

Contudo, no GP, observou-se um aumento significativo do CT, dos TG e colesterol LDL 

(p= 0,001; p=0,023 e p=0,005, respetivamente) do M0 para M1 (tabela XXIX e XXX). 

Tabela XXIX - Valores das análises Sanguíneas: Glicerol, Colesterol total e Triglicerídeos (n= 83). 

  

M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0
0,04 0,15 0,04 0,09 0,003 0,004
(0,04) (0,09) (0,02) (0,07)

Valor pa

168,63 171,46 161,17 166,22 0,511 0,373
(40,93) (40,41) (29,42) (31,23)

Valor pa

88,58 87,67 84,07 90,05 0,791 0,078
(38,53) (36,02)  (45,70) (45,01)

Valor pa

Triglicerídeos 
(mg/dl)

0,755 0,023

Glicerol 
(mmol/l)

0,001 0,001

Colesterol 
Total (mg/dl)

0,174 0,001

Dif. GruposMédia (Dp)
GE (n=42) GP (n=41) Valor pb

Valores da Média e desvio padrão (Dp); M0- Momento inicial; M1 Momento Final;  M1-M0- Variável 
diferença; GP- Grupo Placebo; GE- Grupo; Dif- diferença;  pa valor prova intra-grupo: comparação do 
momento inicial com o momento final com teste t emparelhado; pb valor prova inter-grupo: 
comparação dos grupos com o teste t independente. 
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Tabela XXX - Valores das análises sanguíneas: LDL e HDL (n= 49). 

 
 

 

Para se analisar a influência do sexo na mobilização do glicerol, subdividiu-se a 

amostra em dois grupos, um do sexo masculino e outro do feminino. A figura 12 

apresenta as diferenças entre os dois grupos. É importante salientar que não existiram 

diferenças no momento inicial (M0) entre os grupos. No momento final (M1), o sexo 

feminino, tanto no grupo experimental como no grupo placebo, mobilizou mais 

glicerol do que o sexo masculino (p= 0,014 e p= 0,024, respetivamente). Observou-se, 

também, que tanto o sexo masculino como o sexo feminino obtiveram valores 

superiores quando sujeitos ao protocolo de intervenção de exercício físico e 

microcorrente em relação ao grupo placebo (p=0,030 e p= 0,004, respetivamente). 

 

M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0
69,75 80,17 76,24 77,69 0,684 0,999
(23,21) (21,05) (16,01) (16,04)

Valor pa

61,00 60,94 55,67 56,55 0,179 0,596
(6,09) (10,51) (7,88) (8,96)

Valor pa

LDL (mg/dl)
0,164 0,005

HDL (mg/dl)
0,797 0,418

Md (Dq) Dif. Grupos
GE (n=25) GP (n=24) Valor pb

Valores da Mediana (Md) e interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1- Momento Final; M1-M0- 
Variável diferença; GP- Grupo Placebo; GE- Grupo Experimental; Dif- diferença; pa valor prova intra-
grupo: comparação do momento inicial com o momento final com teste de Wilcoxon; pb valor prova 
inter-grupo: comparação dos grupos com teste de Mann-Whitney 
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Mobilização de glicerol no sexo feminino e masculino 
 

 
Figura 12 - Mobilização do glicerol em função do sexo 

Valores da mediana e desvios interquartis do glicerol no momento inicial (MO) e final (M1); Valor prova 
da comparação entre grupos com o teste de Mann-Whitney. GP Grupo Placebo; GE Grupo Experimental. 
n= 83 (GP=41 M=15; F=26; GE=42 M=16; F=26)  
 

Quando analisamos o sexo masculino e o sexo feminino no que diz respeito ao 

colesterol total, TG, HDL e LDL, não se encontram diferenças significativas entre o GP e 

GE (p>0,05). 

Quando se relaciona a diferença de glicerol (M1-M0) de cada grupo com a gordura 

total avaliada com balança de bioimpedância, observou-se uma correlação positiva 

moderada e significativa em ambos os grupos (GP: p=0,004 e GE: p=0,009). O mesmo 

não aconteceu quando se relacionou a mobilização do glicerol com a gordura visceral e 

subcutânea avaliada por ultrassonografia, perímetro abdominal e pregas cutâneas 

onde se verifica valores de correlação positivos e significativos apenas no GP. Não se 

constataram correlações significativas entre a mobilização de glicerol e os triglicéridos 

e o colesterol (tabela XXXI). 

Quando se relaciona os valores de oxidação de ácidos gordos com a mobilização do 

glicerol, do grupo experimental, verificou-se uma correlação positiva e moderada 

embora não significativa, aos 20 minutos (r=0,333; p=0,347), 25 minutos (r=0,333; 

p=0,347), 35 minutos (R=0,333; p= 0,347) e arrefecimento (r=0,588; p=0,101). No 

grupo placebo não se verificam relações positivas moderadas/fortes em nenhum 

momento de avaliação.   
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Tabela XXXI - Correlação da mobilização do glicerol com gordura abdominal, Colesterol total, 
Triglicerídeos e medidas antropométricas (n= 83). 

 
 

Em relação ao consumo de ácidos gordos durante o exercício físico, observados 

pelo cálculo dos lípidos, verificou-se uma tendência para um maior consumo de lípidos 

por parte do grupo experimental, no entanto não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos (figura 13). 

 

Figura 13 - Valores da quantidade de ácidos gordos oxidados durante o exercício físico (n=38). 

Valores da média de consumo de ácidos gordos calculados no R repouso; AQ aquecimento; em [0-5[; [5-
10[; [10-15[; [15-20[; [20-25[; [25-30[; [30-35[; [35-40[ e ARR arrefecimento; ). GP Grupo Placebo; GE 
Grupo Experimental. 
n= 38 (GP=20 M=9; F=11; GE=18 M=9; F=9) M masculino; F feminino 
 

No sexo feminino foi observado uma tendência para um maior consumo de ácidos 

gordos no grupo experimental (Figura 14). 

TG
 (mg/dl)

CT  
(mg/dl)

Gordura 
Total
 (%)

Perímetro 
abdominal 

(cm)

 Gordura 
Subcutânea  
Cinta (mm)

 Gordura 
Visceral  

Cinta 
(mm)

Prega 
abdominal 

vertical 
(mm)

Prega 
Suprailíaca 

(mm)

Valores 
IMC 

(Kg/m2)

Valores 
IPAQ (MET-
min/sema

na)
r=-0,239 r=-0,193 r=0,446 r=0,353 r=0,382 r=0,621 r=0,346 r=0,409 r=0,267 r=-0,086

p=0,133 p=0,228 p=0,004 p=0,023 p=0,015 p=0,002 p=0,027 p=0,008 p=0,092 p=0,601

r=0,114 r=0,260 r=0,398 r=-0,030 r=1,85 r=0,363 r=0,185 r=0,152 r=0,059 r=0,027
p=0,471 p=0,096 p=0,009 p=0,849 p=0,266 p=0,105 p=0,241 p=0,336 p=0,711 p=0,867

Glicerol 
(mmol/l)

GP

GE

TG triglicéridos; CT colesterol total; GE Grupo experimental; GP Grupo Placebo; IMC Índice de Massa 
Corporal; IPAQ International Physical Activity Questionnaire; r valor de correlação de (pearson); p 
valor prova da correlação 
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Figura 14 - Valores da quantidade de ácidos gordos oxidados durante o exercício físico no sexo 
feminino (n=20) 

Valores da média de consumo de ácidos gordos calculados no R repouso; AQ aquecimento; em [0-5[; [5-
10[; [10-15[; [15-20[; [20-25[; [25-30[; [30-35[; [35-40[ e ARR arrefecimento; ). GP Grupo Placebo; GE 
Grupo Experimental. 
n= 20 (GP=11; GE=9). 

 
No sexo masculino o consumo de ácidos gordos apresentou valores superiores na 

maioria dos momentos de exercício físico no GE em relação ao GP, mas sem diferenças 

significativas (Figura 15). 

 

 

Figura 15 - Valores da quantidade de ácidos gordos oxidados durante o exercício físico no sexo 
masculino (n=18). 

Valores da média de consumo de ácidos gordos calculados no R repouso; AQ aquecimento; em [0-5[; [5-
10[; [10-15[; [15-20[; [20-25[; [25-30[; [30-35[; [35-40[ e ARR arrefecimento; ). GP Grupo Placebo; GE 
Grupo Experimental. 
n= 18 (GP=9; GE=9).  
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 ESTUDO 3 3.

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra final do estudo 3 foi constituída por 44 participantes, 35 do sexo 

masculino e 9 do sexo feminino. O GE1 (realizava programa de RCV no domicílio) foi 

constituído por 13 elementos masculinos e 3 femininos, o GE2 (realizava programa de 

RCV no domicílio e microcorrente) por 10 elementos masculinos e 2 femininos e o 

grupo controlo (cuidados habituais) por 12 elementos masculinos e 4 femininos. 

A amostra total apresentou uma mediana e um desvio interquartil de idade de 59,5 

(3,5) anos, um peso de 75,45 (9,5) Kg e um IMC 27,98 (2,15) Kg/m2, sendo que 77,3% 

dos indivíduos da amostra foram classificados em excesso de peso e 22,7% em 

obesidade. 

Em relação ao nível de atividade física, 80% da amostra apresentou um nível 

moderado e 20% um nível vigoroso com uma mediana de 1547,5 ± 543 MET 

min/semana, avaliado pelo IPAQ.  

Na análise inicial não existiram diferenças entre os grupos nas diversas variáveis de 

caracterização da amostra. 

Nas tabelas XXXII e XXXIII são apresentados os valores de mediana de cada grupo 

em relação à idade, à altura, ao peso, ao IMC, aos níveis de atividade física e à fração 

de ejeção ventricular esquerda.  

Em relação à idade, verificou-se que os 3 grupos apresentavam medianas 

semelhantes. Os participantes com maior altura e peso foram os do GE2, apesar de 

não existirem diferenças significativas entre os grupos. Os valores da mediana de IMC 

foram semelhantes entre os grupos. Já em relação à atividade física avaliada através 

do IPAQ, verificou-se que o GE1 apresentou valores mais baixos de MET-(min/sema) e 

o CG valores mais elevados, sem diferenças significativas entre os três grupos. Na 

fração de ejeção ventricular esquerda, não se verificaram diferenças significativas 

entre grupos (tabela XXXII). 
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Tabela XXXII -Caracterização da amostra: Idade, medidas antropométricas, atividade física e 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo (n=44). 

  
 

 

Relativamente ao IMC, numa análise por categorias, constatou-se que a maioria dos 

participantes obteve classificação de excesso de peso e uma pequena percentagem de 

participantes classificados com obesidade. Em relação ao nível de atividade física, 

verificou-se que a maioria dos participantes apresentava um nível de atividade 

moderado, seguindo-se o elevado, e por fim, o baixo, de forma muito equilibrada 

entre grupos (Tabela XXXIII). 

Tabela XXXIII - Caracterização da amostra: IMC e IPAQ por categorias (n=44) 

  

Dif. Grupos

GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor p

62,5 59 59,5
(4,6) (2,0) (7,3)

1,64 1,68 1,64
(7,0) (2,0) (8,1)

75,0 76,5 74,8)
(11,4) (9,5) (14,2)

28,4 27,8 27,6
(2,6) (1,9) (4,6)

990,0 1386,0 1458,0
(392,2) (3323,2) (2079,0)

56,0 55,0 52,0

(8,1)  (12,0) (3,9)

Peso (Kg) 0,925

Md (Dq)

Idade (anos) 0,443

Altura  (m) 0,464

Fração ejeção 
(%) 0,589

IMC (Kg/m2) 0,915

IPAQ (MET-
min/semana) 0,293

Dif. Grupos
GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor p

IMC
Excesso de Peso 12 (75%) 10(83,3%) 12 (75%)

Obeso 4 (25%) 2 (16,7%) 4 (25%)
IPAQ

Baixo 3(18,75%) 3 (25,0%) 2 (12,5%)
Moderado 10(62,5%) 5 (41,7%) 9 (56,2%)

Elevado 3(18,75%) 4 (33,3%) 5 (31,3%)

f (fr)

P=0,416

p=0,373

IMC-Índice de Massa Corporal; IPAQ International Physical Activity Questionnaire; Valores da 
Mediana (Md) e interquartil (Dq); GC- Grupo Controlo; GE- Grupo Experimental; Dif- diferença; p 
valor prova inter-grupo: comparação dos grupos com teste de Kruskal-Wallis no momento inicial. 

IMC- Índice de Massa Corporal; IPAQ International Physical Activity Questionnaire; GC- Grupo 
Controlo; GE- Grupo Experimental; Dif- diferença; f, frequência absoluta; fr, frequência relativa; p 
valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes grupos no momento inicial com teste de Fisher; 
Excesso de peso- IMC ≥25 e IMC≤29,9 kg/m2; Obesidade- IMC≥30 kg/m2. 
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Em relação à situação profissional verificou-se que a maior parte da amostra 

encontrava-se numa situação ativa. No que concerne às habilitações literárias, o 

ensino básico foi o mais frequente (tabela XXXIV). 

Tabela XXXIV - Caracterização da amostra: Situação Profissional e Habilitações Literárias (n=44) 

  
Os fatores de risco mais comuns, relatados na história clínica, foram a HTA e a 

dislipidémia. Não existia nenhum participante atualmente fumador (Tabela XXXV).  

Tabela XXXV - Caracterização da amostra: Fatores de Risco (n=44) 

  
 

 

Na tabela XXXVI, apresentam-se as características clínicas principais da doença 

coronária da amostra por grupos. A manifestação da síndrome coronária aguda dos 

participantes da amostra foi o Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM), que na maioria dos 

participantes teve uma localização anterior. Relativamente ao número de vasos 

afetados, verificou-se que, no geral, há um ligeiro predomínio de pacientes com dois 

vasos afetados, muito embora a sua distribuição seja praticamente equitativa pelos 

diferentes grupos. Pode-se constatar que a maioria dos participantes não tinha história 

Dif. Grupos
GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor p

Situação Profissional
Ativo 10(62,5%) 8(66,7%) 8(50%)

Não Ativo 6(37,5%) 4(33,4%) 8(50%)
Habilitações Litérarias

Básico 10(62,5%) 8(66,7%) 14(87,5%)
Secundário 6(37,5%) 4(33,3%) 2(12,5%)

p=0,260

p=0,280

f (fr)

Dif. Grupos
GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor p

História familiar 3(18,75%) 2 (16,7%) 2 (12,5%) p=0,070
HTA 16(100%) 12(100%) 16(100%) _
Dislipidémia 16(100%) 12(100%) 16(100%) _
Fumador 6(37,5%) 4(33,3%) 3 (18,8%) p=0,145
Diabetes Mellitus 5 (31,3%) 2(16,7%) 4 (25%) p=0,488

f (fr)

GC- Grupo Controlo; GE- Grupo Experimental; Dif- diferença; f, frequência absoluta; fr, frequência 
relativa; p valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes grupos no momento inicial com teste 
de Fisher;  

HTA- Hipertensão Arterial; GC- Grupo Controlo; GE- Grupo Experimental; Dif- diferença; f- 
frequência absoluta; fr- frequência relativa; p valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes 
grupos em M0 com teste de Fisher; Critérios para Diabetes mellitus baseado no nível de glicose >125 
mg/dL ou tratamento com anti-diabéticos ou insulina; Critério para HTA >140/90 mmHg ou 
medicação anti-hipertensora; Critérios para dislipidémia baseado no colesterol total >175 mg/dL ou 
uso de medicação anti-lipidémica; critério para fumador – hábitos tabágicos antes do episódio de 
síndrome coronária aguda. 
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anterior de EAM. A maioria dos participantes realizou o procedimento cirúrgico, 

angioplastia transluminal coronária percutânea. 

Tabela XXXVI - Caracterização da amostra- Local do EAM, Número de vasos, História anterior 
de EAM, Angioplastias Transluminal Coronária Percutânea (n=44) 

  
Todos os participantes no estudo tomavam antiplaquetários, Estatinas, β-

bloqueadores, e uma grande percentagem, inibidores da enzima de conversão de 

angiotensina (IECA) (tabela XXXVII). 

Tabela XXXVII - Caracterização da amostra: medicação (n=44) 

  
Relativamente à estratificação do risco da amostra, verificou-se que a maioria da 

amostra tinha baixo risco para a ocorrência de eventos clínicos associados a curto 

prazo. A estratificação do risco foi realizada, segundo as guidelines da American 

Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR), que têm por 

Dif. Grupos
GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor p

Local do enfarte
Anterior 10(62,5%) 4(33,3%) 10(62,5%)
Inferior 5(31,3%) 3(25,0%) 6(37,5%)

Inferior/Posterior 1 (6,25%) 1 (8,7%) 0
Vasos coronários 

1 vaso 6(37,5%) 6(50%) 6 (37,5%)
2 vasos 10(62,5%) 6(50%) 10(62,5%)

História Anterior de EAM 2(12,5%) 0 0 p=0,323
PTCA 12(75%) 8(66,7%) 14 (87,5%) p=0,446

f (fr)

p=0,492

p=0,796

Dif. Grupos
GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor p

Anti-plaquetários 16 (100%) 12(100%) 16 (100%) _
IECA 16 (100%) 10 (83,3%) 15 (93,8%) p=0,261
β-Bloqueadores 16 (100%) 12 (100%) 16 (100%) _
Estatinas 16 (100%) 12 (100%) 16 (100%) _
Diuréticos 2 (12,5%) 2(16,7%) 0 p=0,298
Insulina 2 (12,5%) 0 2(12,5%) p=0,536
Anti-diabéticos 4(25%) 2(16,7%) 2 (12,5%) p=0,588

f (fr)

EAM- Enfarte agudo do miocárdio; PTCA- Angioplastia transluminal coronária percutânea com ou 
sem sent; GC- Grupo Controlo; GE- Grupo Experimental; Dif- diferença; f- frequência absoluta; fr- 
frequência relativa; p valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes grupos em M0 com teste 
de Fisher. 

IECA- Inibidor da Enzima de Conversão da Angiotensina; GC- Grupo Controlo; GE- Grupo 
Experimental; Dif- diferença; f- frequência absoluta; fr- frequência relativa; p valor prova inter-
grupo: comparação dos diferentes grupos no momento inicial com teste de Fisher. 
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base a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, prova de esforço (capacidade 

metabólica e eletrocardiograma) e sintomatologia (tabela XXXVIII) (211). 

Tabela XXXVIII - Estratificação do Risco (n=44) 

 
 

Em relação à função renal, observou-se que nenhum dos participantes apresentou 

alteração, pela confirmação através da história clínica e pelos níveis de creatinina e de 

ureia presentes nas análises sanguíneas. 

Todos os participantes deste estudo tinham realizado RCV em fase de treino no 

centro hospitalar. 

 

  

Dif. Grupos

GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor p

Estratificação do Risco

    Baixo 12 (75%) 9 (75%) 13 (81,3%)

    Moderado 4 (25%) 3 (25%) 3 (18,7%)

f (fr)

p=1,000

f- frequência absoluta; fr- frequência relativa; GC- Grupo Controlo; GE- Grupo Experimental; Dif- 
diferença; p inter-grupo: comparação dos diferentes grupos no momento inicial; classificação da 
estratificação do risco realizada segundo Guidelines AACVPR 2004. 
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3.2. RESULTADOS GERAIS 

No momento inicial não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos 

nas diversas variáveis, exceto na tensão arterial sistólica (TAS) máxima e na tensão 

arterial diastólica (TAD) máxima, onde se verificaram diferenças significativas entre os 

grupos (p<0,05). 

Após o programa de intervenção, foram observadas diferenças significativas entre 

os grupos na variável diferença do peso (p=0,019), do IMC (p=0,013) e da massa 

muscular (p=0,048). Constatou-se que, no teste post hoc, o GE1 apresentou valores 

significativamente inferiores aos do GC relativamente ao peso (p=0,006) e ao IMC 

(p=0,008). Em relação à massa muscular, o teste post hoc demonstrou valores 

significativamente superiores no GE1 (p=0,040) quando comparado com o GC, e no 

GE2 (p=0,020) comparativamente ao GC.  

Na análise dentro de cada grupo, no final das 8 semanas, observou-se que o GE1 

aumentou significativamente (p=0,049) a massa muscular e o GC diminuiu 

significativamente (p=0,012) (tabela XXXIX). Apesar dos valores de mediana serem 

muito semelhantes entre os grupos, a variação dentro de cada grupo foi superior ao 

valor de SEM do instrumento para a massa muscular (0,1Kg). 

No que respeita à gordura total, apesar da ausência de diferenças significativas 

entre os grupos, foi observada uma diminuição significativa dentro de cada grupo 

experimental de M0 para M1 (p<0,05) (tabela XXXIX), esta diferença também foi 

superior ao SEM (0,1%). 
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Tabela XXXIX - Medidas antropométricas (n= 44). 

 

 

 

Quanto à adipometria, foi possível detetar diferenças significativas na variável 

diferença (M1-M0) da prega supra-ilíaca, quando se comparou os 3 grupos (p=0,012). 

Verificou-se ainda que o GE1 e o GE2 apresentaram valores significativamente 

inferiores aos do GC (p=0,004 e p=0,030, respetivamente) (Tabela XL). Na prega supra-

ilíaca foi possível observar-se uma diminuição significativa no GE1 ao final das 8 

semanas (p=0,012), sendo este resultado reforçado pela diminuição superior ao valor 

de SEM (0,8mm). 

Quanto à prega abdominal vertical, verificaram-se diferenças entre os grupos quer 

em M1, quer na variável diferença (M1-M0) (p<0,05). O GE2 e GE1 apresentaram 

valores significativamente inferiores aos do GC após a intervenção (p=0,031 e p=0,018, 

respetivamente) e o GE2 comparado ao GC (p=0,003) na variável diferença (tabela XL). 

Após a intervenção, a prega abdominal vertical diminuiu significativamente e com 

valores de mediana superiores ao SEM (0,8mm) de M0 para M1, no GE1 e no GE2. 

M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0

75,0 73,7 76,5 75,2 74,9 77,1 0,759 0,019

(11,4) (10,9) (9,5) (8,8) (14,2) (16,7)

Valor pa

28,4 28,0 27,8 27,6 27,6 28,1 0,476 0,013

(2,6) (2,4) (1,8) (1,9) (4,6) (4,6)

Valor pa

28,6 26,5 29,7 29,2 30,6 30,2

(5,3) (4,7) (5,2) (6,5) (3,2) (2,9)

Valor pa

51,2 51,8 60,6 61,0 54,2 54,0 0,872 0,048

(8,0) (8,1) (10,2) (10,3) (12,9) (16,2) 

Valor pa

Peso 
(Kg)

IMC
 (Kg/m2)

Gordura 
Total  

(%)

Massa 
Muscular 

(Kg)

0,948

0,049 0,673 0,012

0,011 0,026 0,059

0,055 0,937 0,028

GE1<GC 
(pc=0,006)

GE1<GC
(p=0,008)

Md (Dq) Dif. Grupos

GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor pb

GE1>GC 
(pc=0,040)

GE2>GC 
(pc=0,020)

0,157 0,307 0,028

0,121

IMC- Índice de Massa Corporal; Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento 
inicial; M1 Momento Final; M1-M0- Variável diferença; GC- Grupo Controlo; GE1- Grupo 
Experimental 1 exercício físico; GE2- Grupo Experimental 2 exercício físico e microcorrente; Dif- 
diferença; pa valor prova intra-grupo: comparação do momento inicial com o momento final com 
teste Wilcoxon; pb valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-
Wallis; pc valor prova do teste com o teste post-hoc de Dunn. 
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No que diz respeito ao perímetro abdominal e ao rácio cintura/anca e 

cintura/altura, não se observaram diferenças entre grupos. 

Tabela XL - Gordura Abdominal: Perímetros e Pregas Adiposas (n=44). 

 
 

Na comparação entre os grupos após a intervenção, verificaram-se diferenças 

significativas (p=0,042), na espessura de gordura visceral medida através da 

tomografia computorizada. Após a realização do teste post hoc, constatou-se que o 

GE1 e o GE2 apresentavam valores significativamente inferiores aos do GC (p=0,038 e 

p=0,029, respetivamente) (tabela XLI). 

Na variável diferença (M1-M0), a espessura da gordura subcutânea apresentou 

diferenças significativas entre os três grupos (p=0,018), no entanto apenas o GE2 

apresentou valores significativamente inferiores aos do GC (p=0,005) (tabela XLI).  

M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0

100,6 98,8 98,9 99,5 100,7 101,9 0,735 0,220

(5,8) (7,9) (7,7) (7,0) (9,1) (8,3)

Valor pa

0,96 0,93 0,95 0,93 0,99 0,99 0,090 0,223

 (0,09) (0,10)  (0,06) 0,07) (0,04) (0,06)

Valor pa

0,60 0,59 0,59 0,59 0,66 0,66 0,119 0,286

(0,03) (0,04) (0,07) (0,07) (0,04) (0,04)

Valor pa

38,7 31,6 31,3 29,1 38,1 39,5 0,100 0,012

(8,2) (3,6) (6,4) (14,1) (15,5) (15,7)
GE1<GC

(pc=0,004)

Valor pa GE2<GC
(pc=0,030)

44,4 41,2 36,5 30,2 43,7 45,1 0,029 0,01

(2,8) (4,2) (5,0) (10,2) (16,0) (14,2)
GE1<GC

(pc=0,031)
GE2<GC

(pc=0,003)

Valor pa GE2<GC
(pc=0,018)

Perímetro 
Abdominal 

(cm)

Rácio 
cintura/Anca

0,074 0,092 0,059

0,201 0,234 0,012

Md (Dq) Dif. Grupos

GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor pb

0,035 0,005 0,331

Prega 
abdominal 

vertical (mm)

0,798

Rácio 
Cintura/Altura

0,878 0,05 0,092

Prega 
Suprailíca 

(mm)
0,012 0,208

Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 Momento Final; M1-
M0- Variável diferença; GC- Grupo Controlo; GE1- Grupo Experimental 1 exercício físico; GE2- Grupo 
Experimental 2 exercício físico e microcorrente; Dif- diferença; pa valor prova intra-grupo: 
comparação do momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb valor prova inter-
grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor prova do teste com o 
teste post-hoc de Dunn. 
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Não foi possível observar-se diferenças entre grupos para a gordura total medida ao 

nível das cristas ilíacas.  

Tabela XLI - Gordura Abdominal: Tomografia Computorizada (n=44). 

 

 

 

 

Nas análises clínicas sanguíneas, não se verificaram diferenças significativas entre os 

grupos após o protocolo de intervenção, exceto na variável diferença dos TG (p<0,05), 

como se pode observar na tabela XLII.  

Na comparação do momento inicial para final, constatou-se que o GC aumentou 

significativamente o HDL e diminui significativamente os TG (p<0,05). 

M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0

206,5 172,0 157,0 116,0 178,5 216,5 0,211 0,018

(54,9) (53,1) (53,5) (80,1) (62,2) (64,0)

Valor pa

130,5 123,0 124,5 109,0 158,5 154,0 0,042 0,435

(47,9) (40,3) (80,5) (56,4) (15,6) (29,6)

Valor pa

329,5 310,5 379,0 345,0 329,0 361,0 0,519 0,121

(48,8) (75,1) (97,5) (114,5) (78,3) (92,0)

Valor pa

Gordura Total

(cm2) 0,097 0,057 0,534

Gordura Subcutânea 
(cm2) GE2<GC 

(pc=0,005)0,300 0,036 0,351

Gordura Visceral    
(cm2)

0,147 0,506 0,078

GE2<GC 
(pc=0,029) 

GE1<GC 
(pc=0,038)

Md (Dq) Dif. Grupos

GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor pb

Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 Momento Final; M1-
M0- Variável diferença; GC- Grupo Controlo; GE1- Grupo Experimental 1 exercício físico; GE2- Grupo 
Experimental 2 exercício físico e microcorrente; Dif- diferença; pa valor prova intra-grupo: 
comparação do momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb valor prova inter-
grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor prova do teste com o 
teste post-hoc de Dunn. 
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Tabela XLII - Análises Sanguíneas: Glicose, Colesterol Total, Colesterol HDL, Colesterol  LDL, 
Triglicerídeos (n=44). 

 
 

 

 

Na variável diferença do consumo máximo de oxigénio, também se verificaram 

diferenças entre os grupos (p=0,042), tendo o GE1 apresentado valores 

significativamente superiores aos do GC (p=0,016) (Tabela XLIII). 

Foi possível, após 8 semanas de protocolo de intervenção, observar diferenças 

entre os grupos na variável diferença (M1-M0) no tempo de prova de esforço 

(p=0,014), sendo que o GE1 e o GE2 obtiveram valores superiores em relação ao GC 

(p=0,018 e p=0,009, respetivamente) (Tabela XLIII). 

 

M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0
104,5 95,5 91,5 96,0 94,5 107,0 0,708 0,259
(30,5) (39,6) (7,5) (7,5) (19,6) (20,0)

Valor pa

136,0 128,0 149,0 148,5 156,0 162,0 0,199 0,781
(27,0) (15,5) (27,0) (30,5) (13,5) (2,5)

Valor pa

41,0 42,0 49,0 50,5 39,0 43,0 0,327 0,466
(14,0) (12,0)  (11,50) (12,0) (5,5)  (3,5)

Valor pa

68,0 65,0 78,0 71,0 86,0 91,0 0,150 0,166
(21,0) (16,5) (22,0) (26,0) (13,0) (6,5)

Valor pa

108,0 101,0 118,0 128,0 125,0 105,0 0,262 0,003
(47,0) (26,5)  (26,0) (23,0) (32,0) (36,5)

Valor pa

Md (Dq) Dif. Grupos
GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor pb

Glicose (mg/dl)
0,437 0,459 0,407

Colesterol Total 
(mg/dl)

0,478 0,664 0,245

HDL
 (mg/dl)

0,74 0,441 0,007

LDL
 (mg/dl)

0,693 0,776 0,271

Triglicerídeos 
(mg/dl)

GC<GE2 
(pc=0,001)0,432 0,072 0,025

Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 Momento Final; M1-
M0- Variável diferença; GC- Grupo Controlo; GE1- Grupo Experimental 1 exercício físico; GE2- Grupo 
Experimental 2 exercício físico e microcorrente; Dif- diferença; pa valor prova intra-grupo: 
comparação do momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb valor prova inter-
grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor prova do teste com o 
teste post-hoc de Dunn. 
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Tabela XLIII - Consumo máximo de oxigénio e tempo de prova (n= 43). 

 

 

 

Em relação à frequência cardíaca máxima, foi possível registar diferenças entre os 

grupos, quer em M1, quer na variável diferença (M1-M0) (p<0,05). Assim, o GE1 

obteve valores significativamente superiores ao GC em M1 (p=0,014) e na variável 

diferença (M1-M0), quando comparado com o CG e o GE2 (p=0,004 e p=0,029, 

respetivamente) (tabela XLIV). 

Não foram detetadas diferenças entre grupos na frequência cardíaca de 

recuperação, calculada com os valores obtidos da FC máxima e da FC ao 1º minuto, 

após término da prova de esforço, e na frequência cardíaca basal (tabela XLIV). 

M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0

26,0 28,7 32,0 32,6 28,8 28,4 0,158 0,042

(9,6) (5,7)  (3,1) (3,8) (7,3) (4,8)

Valor pa

8,0 9,0 9,2 11,5 9,0 8,6 0,141 0,014

(1,4) (1,0) (1,0) (1,9) (2,1) (2,5)
GE1>GC 

(pc=0,018)

Valor pa GE2>GC 
(pc=0,009)

Tempo 
de Prova 

(min)
0,045 0,012 0,798

VO2 máx

(ml/Kg/min)

GE1>GC 
(pc=0,016)

0,005 0,385 0,432

Md (Dq) Dif. Grupos

GE1 (n=15) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor pb

VO2 máx- Consumo máximo de oxigénio; Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- 
Momento inicial; M1 Momento Final; M1-M0- Variável diferença; GC- Grupo Controlo; GE1- Grupo 
Experimental 1 exercício físico; GE2- Grupo Experimental 2 exercício físico e microcorrente; Dif- 
diferença; pa valor prova intra-grupo: comparação do momento inicial com o momento final com 
teste Wilcoxon; pb valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-
Wallis; pc valor prova do teste com o teste post-hoc de Dunn. 
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Tabela XLIV - Frequência Cardíaca (n= 43). 

 
 

 

No que diz respeito à tensão arterial, não se observaram diferenças significativas na 

tensão artéria sistólica (TAS) em repouso entre os grupos, após as 8 semanas, porém 

observou-se uma diminuição significativa de M0 para M1 no GE1 (p=0,008) (tabela 

XLV). 

Na TAS máxima foi possível verificar-se diferenças significativas entre os grupos na 

variável diferença (M1-M0) (p=0,006). No GE1 e no GE2 registaram-se valores de TAS 

superiores quando comparados com o GC (p=0,022 e p=0,003, respetivamente). 

Na tensão artéria diastólica (TAD) máxima, observaram-se diferenças entre os 

grupos em M1 (p=0,014), onde o GE1 obteve um valor significativamente inferior em 

relação ao GE2 e ao GC (p=0,037 e p=0,005, respetivamente) (tabela XLV). 

M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0
70,0 66,0 67,0 69,5 73,0 71,5 0,536 0,823
(12,5) (6,5) (8,5) (3,5) (7,5) (7,0)

Valor pa

144,0 146,0 139,5 140,5 137,5 125,5 0,046 0,012

(14,5) (9,0) (17,0) (20,0) (20,6) (16,6)
GE1>GC

(pc=0,014)
GE1>GC

(pc=0,004)

Valor pa GE1>GE2
(pc=0,029)

22,0 28,0 23,5 27,0 21,0 22,0 0,054 0,069
(10,0) (6,5) (7,1) (4,2)  (8,3) (6,4)

Valor pa

Md (Dq)

Frequência 
Cardíaca basal 

(batimento/min)

Dif. Grupos
GE1 (n=15) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor pb

0,361 0,506 0,717

Frequência 
Cardíaca Máxima 
(batimento/min) 0,001 0,506 0,717

Frequência 
Cardíaca de 

Recuperação 
(batimento/min)

0,041 0,323 0,679

Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 Momento Final; M1-
M0- Variável diferença; GC- Grupo Controlo; GE1- Grupo Experimental 1 exercício físico; GE2- Grupo 
Experimental 2 exercício físico e microcorrente; Dif- diferença; pa valor prova intra-grupo: 
comparação do momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb valor prova inter-
grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor prova do teste com o 
teste post-hoc de Dunn. 
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Tabela XLV – Valores de tensão arterial (n=43). 

 
 

 

No duplo produto (DP) máximo foi possível observar diferenças entre os 3 grupos 

na variável diferença (M1-M0) (p=0,004), tendo-se observado um valor superior no 

GE1 em relação ao GC (p=0,001) (tabela XLVI). Não se verificaram diferenças entre os 

grupos referentes no DP basal. 

M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0

120,0 115,0 125,0 120,0 130,00 127,5 0,064 0,755

(2,5) (5,0) (5,0) (12,5) (10,6) (13,1)

Valor pa

75,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 0,050 0,055

(5,0) (5,0) (2,5) (2,5) (1,8) (4,4)

Valor pa

150,0 160,0 157,5 160,0 172,5 150,0 0,645 0,006

(5,0) (7,5) (7,5) (10,0) (11,9) (9,4)
GE2> GC

(pc=0,022)

Valor pa GE1>GC
(pc=0,003)

70,0 70,0 80,0 77,5 80,0 75,0 0,014 0,214

(5,0) (5,0) (5,0) (2,5) (3,75) (6,9)
GE1<GC

(pc=0,037)

Valor pa GE1<GE2
(pc=0,005)

TAS Basal 
(mmHg)

TAD 
Basal

(mmHg)

TAS máx
(mmHg)

TAD máx
(mmHg)

0,062 0,065 0,394

0,4140,4140,008

0,2560,0660,320

0,060,1340,012

Md (Dq) Dif. Grupos

GE1 (n=15) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor pb

TAS- Tensão Arterial Sistólica; TAD- Tensão Arterial Diastólica; máx- Máxima; Valores da mediana 
(Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 Momento Final; M1-M0- Variável 
diferença; GC- Grupo Controlo; GE1- Grupo Experimental 1 exercício físico; GE2- Grupo Experimental 
2 exercício físico e microcorrente; Dif- diferença; pa valor prova intra-grupo: comparação do 
momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb valor prova inter-grupo: comparação 
dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor prova do teste com o teste post-hoc de 
Dunn. 
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Tabela XLVI - Duplo produto (n= 43). 

 
 

 

 

Após o protocolo de intervenção foi possível verificar diferenças entre grupos no 

que diz respeito à atividade física sedentária, tanto em M1 como na sua variável 

diferença (M1-M0) (p<0,05). O GE2 obteve valores inferiores de atividade física 

sedentária quando comparado com o GC em M1 (p=0,001) e em M1-M0 (p=0,007) 

(tabela XLVII). Não se observaram diferenças entre os grupos para o total de atividade 

física, para a atividade ligeira e para a atividade moderada/vigorosa (tabela XLVII). 

 

M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0

9,12 8,25 8,55 8,16 9,16 8,96 0,640 0,460

(1,86) (1,34) (2,32) (0,59) (1,86) (0,89)

Valor pa

19,20 22,65 21,98 22,66 21,30 19,70 0,348 0,020

(3,15) (3,41) (1,46) (0,67) (3,09) (4,15)
GE1>GC 

(pc=0,001)

Valor pa

Md (Dq) Dif. Grupos

GE1 (n=15) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor pb

DP Basal 
(103)

0,362 0,479 0,362

DP 
Máximo 

(103)
0,004 0,637 0,108

DP- Duplo produto; Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 
Momento Final; M1-M0- Variável diferença; GC- Grupo Controlo; GE1- Grupo Experimental 1 
exercício físico; GE2- Grupo Experimental 2 exercício físico e microcorrente; Dif- diferença; pa valor 
prova intra-grupo: comparação do momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb 
valor prova inter-grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor 
prova do teste com o teste post-hoc de Dunn. 
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Tabela XLVII - Níveis de Atividade Física Diária (n= 41). 

 
 

 

 

 

Em relação à qualidade de vida não existiram diferenças significativas (Tabela XLVIII).  

Tabela XLVIII - Qualidade de Vida (n= 44). 

 

 

 

 

M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0
318,80 343,84 407,60 381,84 333,37 301,63 0,237 0,576
(136,69) (158,17) (116,40) (42,60) (115,59) (87,19)

Valor pa

647,64 582,65 573,13 537,52 607,96 717,93 0,004 0,025

(123,09) (100,75) (50,85) (27,76) (52,36) (68,45)

Valor pa

172,15 194,44 174,68 199,40 135,77 175,21 0,165 0,541
(62,92) (38,17) (8,97) (49,05) (41,55) (19,75)

Valor pa

45,25 55,12 55,08 50,59 49,08 49,31 0,833 0,094
(21,66) (31,34) (15,85) (16,03)  (28,02) (15,61)

Valor pa

Md (Dq) Dif. Grupos
GE1 (n=14) GE2 (n=12) GC (n=15) Valor pb

0,878 0,479 0,331

Atividade 
sedentária 
(min/dia)

GE2<GC
(pc=0,007)

0,798 0,181 0,005

GE2<GC
(pc=0,001)

Total Atividade 
física (counts/min)

Atividade Ligeira 
(min/dia)

0,878 0,116 0,574

Atividade 
moderada e 

vigorosa (min/dia) 0,574 0,099 0,331

M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0
5,6 5,8 6,0 5,9 5,9 5,8 0,327 0,25

(0,4) (0,4) (0,7) (0,7) (0,8) (0,8)
Valor pa

5,4 5,0 6,0 5,8 5,6 5,7 0,466 0,617
(0,4) (0,6) (0,8) (1,1) (0,5) (0,6)

Valor pa

5,3 5,6 6,0 6,0 5,4 5,4 0,154 0,913
(0,4) (0,3) (0,8) (1,0) (0,6) (0,9)

Valor pa

6,0 6,5 6,5 6,6 7,0 6,5 0,293 0,885
(0,5) (0,6) (0,5) (1,3) (1,5) (0,9)

Valor pa 1,000

Md (Dq) Dif. Grupos
GE1 (n=16) GE2 (n=12) CG (n=16) Valor pb

0,673

0,122

0,878 0,432 0,122

0,956 0,776 1,000

0,072

0,776

score  total 

Emocional

Físico

Social

0,878

Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 Momento Final; M1-
M0- Variável diferença; GC- Grupo Controlo; GE1- Grupo Experimental 1 exercício físico; GE2- Grupo 
Experimental 2 exercício físico e microcorrente; Dif- diferença; pa valor prova intra-grupo: 
comparação do momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb valor prova inter-
grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor prova do teste com o 
teste post-hoc de Dunn. 

Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 Momento Final; M1-
M0- Variável diferença; GC- Grupo Controlo; GE1- Grupo Experimental 1 exercício físico; GE2- Grupo 
Experimental 2 exercício físico e microcorrente; Dif- diferença; pa valor prova intra-grupo: 
comparação do momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb valor prova inter-
grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor prova do teste com o 
teste post-hoc de Dunn. 
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Em relação aos hábitos alimentares não se observaram diferenças entre os grupos 

(Tabela XLIX). No entanto, observou-se diferenças significativas após o protocolo de 

intervenção dentro de cada grupo. No GE1 verificou-se uma diminuição significativa 

dos ácidos gordos- Omega 3, de açúcares e de cálcio. No GC verificou-se uma 

diminuição significativa do consumo de gordura saturada, de colesterol e de fibras. 
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Tabela XLIX - Hábitos Alimentares (n= 44). 

 

M0 M1 M0 M1 M0 M1   M1 M1-M0
1647,42 1643,32 1952,89 1649,45 1874,57 1744,72 0,391 0,850
(478,99) (446,83) (619,32) (354,61) (322,26) (107,67)

Valor pa

262,96 257,13 233,37 194,85 211,31 187,29 0,299 0,626
(44,54) (57,84) (89,55) (43,76) (61,96) (30,04)

Valor pa

75,03 72,34 108,81 61,19 102,88 98,10 0,116 0,892
(20,21) (9,42) (14,38) (29,12) (20,14) (3,58)

Valor pa

51,80 45,78 62,40 47,53 65,72 63,36 0,349 0,918
(16,29) (22,46) (16,61) (15,97) (11,86) (4,46)

Valor pa

14,36 14,65 14,63 14,51 18,17 16,08 0,367 0,948
(5,81) (6,83) (4,05) (3,75) (4,64) (1,35)

Valor pa

25,21 19,90 28,91 21,35 28,13 28,99 0,474 0,970
(6,88) (11,21) (6,12) (6,09) (6,61) (2,43)

Valor pa

9,43 7,77 11,79 7,79 11,98 13,00 0,094 0,918
(2,89) (2,96) (4,22) (3,14) (3,08) (1,30)

Valor pa

254,18 197,94 260,98 205,58 327,76 300,00 0,058 0,576
(82,00)  (75,81) (39,44) (56,44) (81,31) (22,89)

Valor pa

0,98 0,87 1,35 0,79 1,84 1,45 0,137 0,658
(0,62) (0,37) (0,33) (0,46) (0,52) (0,14)

Valor pa

7,16 5,98 8,46 5,83 8,71 10,28 0,072 0,761
(1,72) (2,38) (2,21) (2,12) (2,49) (1,56)

Valor pa

24,66 26,86 30,97 23,63 23,95 19,78 0,512 0,295
(7,33) (5,87) (12,79) (5,13) (5,52) (3,96)

Valor pa

139,33 114,48 104,03 75,35 78,03 73,28 0,184 0,441
(18,12) (23,67) (42,04) (12,88) (27,23) (10,49)

Valor pa

1,59 3,40 5,93 4,97 8,77 4,97 0,939 0,553
(11,37) (10,44) (15,02) (2,49) (14,5) (14,72)

Valor pa

1148,79 709,30 917,09 792,16 870,35 730,40 0,576 0,446
(310,07) (178,08) (631,84) (76,03) (59,69) (56,62)

Valor pa

2980,82 2979,44 3517,41 2852,87 3496,49 3485,95 0,347 0,195
(982,71) (765,25) (1121,20) (1004,79) (964,15)  (280,38)

Valor pa

45,05 39,83 24,19 10,60 32,13 35,86 0,064 0,052
(13,86) (24,06) (29,10) (14,51)  (17,06) (15,31)

Valor pa

 Cafeína
 (mg)

 Sódio
 (g)

 Cálcio
 (mg)

 Álcool 
(g)

0,181 0,167

0,574 0,055 0,201

0,063 0,458

0,092 0,050

Ácidos Gordos- Ómega 3
 (g)

Ácidos Gordos- Ómega 6
 (g)

 Fibras
(g)

 Açúcares
 (g)

0,574

0,458

0,012

0,878

0,798

0,432 0,036

0,036 0,637 0,201

0,271 0,074

0,003 0,099 0,074

0,798

0,878 0,432 0,036

Gordura Total 
(g)

0,167

0,074 0,157 0,012

0,331 0,271 0,798

0,167 0,157

0,574 0,271

Proteínas 
(g)

Gordura Saturada
 (g)

Gordura Mono-insaturada 
(g)

Gordura Poli-insaturada 
(g)

Colesterol 
(mg)

0,092 0,059 0,798

0,167 0,212

Hidratos de Carbono
(g)

Calorias 
(Kcal)

Md (Dq) Dif. Grupos
GE1 (n=16) GE2 (n=12) GC (n=16) Valor pb

0,201

0,574 0,637 0,798

Valores da mediana (Md) e desvio interquartil (Dq); M0- Momento inicial; M1 Momento Final; M1-
M0- Variável diferença; GG- Grupo Controlo; GE1- Grupo Experimental 1 exercício físico; GE2- Grupo 
Experimental 2 exercício físico e microcorrente; Dif- diferença; pa valor prova intra-grupo: 
comparação do momento inicial com o momento final com teste Wilcoxon; pb valor prova inter-
grupo: comparação dos diferentes grupos com o teste Kruskal-Wallis; pc valor prova do teste com o 
teste post-hoc de Dunn. 
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O capítulo VI encontra-se dividido em 3 partes, detalhadamente:  

Na parte 1 proceder-se-á a descrição dos aspetos relevantes relativamente às 

considerações metodológicas, abordando-se as limitações dos estudos. Realizar-se-á 

ainda uma análise crítica sobre os detalhes do protocolo de intervenção, das medidas 

selecionadas, bem como sobre a população alvo e a amostra.  

Na parte 2 apresentar-se-á a discussão dos resultados das 3 investigações 

realizadas para responder aos objetivos da dissertação, estando dividida em: 

x Estudo 1- Efeitos de um programa de microcorrente associado ao exercício 

físico, na gordura abdominal, durante 5 semanas, em indivíduos saudáveis. 

x Estudo 2- Efeitos de uma sessão de intervenção de microcorrente associada ao 

exercício físico, na atividade lipolítica e oxidação de ácidos gordos, em 

indivíduos saudáveis. 

x Estudo 3- Efeitos de um programa de reabilitação cardiovascular associado à 

microcorrente abdominal, na capacidade de exercício, gordura abdominal, 

qualidade de vida e fatores de risco, em indivíduos após um ano de episódio de 

síndrome coronária aguda. 

 

Finalmente, na parte 3, apresentar-se-á as perspetivas futuras.  
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS DA METODOLOGIA UTILIZADA E LIMITAÇÕES 

DOS ESTUDOS 

1.1. PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO 

1.1.1 Microcorrente  

A microcorrente, como técnica coadjuvante para redução de gordura localizada, 

tem sido cada vez mais utilizada na área da intervenção da fisioterapia. Esta     

encontra-se justificada pelos seus efeitos de estimulação na circulação local e na 

despolarização da membrana do adipócito, que resulta na ativação da lipólise (21, 154, 

167). De facto, a estimulação da lipólise pode constituir um alvo terapêutico promissor 

para o tratamento da obesidade não alterando os níveis séricos de ácidos gordos para 

níveis deletérios (19, 164). 

A corrente elétrica pelo efeito joule, através da produção de calor e pelo aumento 

da temperatura, contribui para a ocorrência de vasodilatação e consequente aumento 

do fluxo sanguíneo, do metabolismo celular local e do efeito neuro-hormonal (21, 154, 

173). Assim, justifica-se levantar a hipótese de que a microcorrente possua uma ação 

na estimulação do sistema nervoso simpático (SNS) com a libertação das 

catecolaminas, que são um dos principais reguladores conhecidos da cascata lipolítica, 

resultando na hidrólise dos triglicerídeos (TG) em ácidos gordos e glicerol. De facto, as 

catecolaminas, tal como, a adrenalina e a noradrenalina, são ativadas através do 

sistema β-adrenérgico, estimulando a adenilil-ciclase e aumentando as concentrações 

intracelulares de monofosfato cíclico de adenosina (cAMP) o que, por sua vez, resulta 

na ativação de proteína quínase A (PKA) e consequentemente nas enzimas lipolíticas 

(86, 160). Tal, origina a libertação de glicerol e de ácidos gordos para a circulação 

sanguínea para utilização de outros órgãos e posterior geração de adenosina trifosfato 

(ATP) (19). 

Face ao atrás exposto, foi objetivo deste estudo, analisar os efeitos de um programa 

de microcorrente associado ao exercício físico. 

Relativamente ao protocolo de intervenção selecionado, optou-se por um tempo 

total de aplicação de microcorrente de 30 minutos, dado que foi considerada a 
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hipótese de que, a partir deste período temporal, parece ocorrer uma diminuição da 

atividade dos recetores β-adrenérgicos, podendo conduzir à dessensibilização dos 

mesmos, à semelhança, do que acontece com outros tecidos que vão acomodando o 

estímulo elétrico (177, 279). No que se refere à seleção do tipo de impulso, a opção 

pelo bifásico prendeu-se com o seu efeito de estimulação celular (280), sendo que a 

utilização de duas frequências a cada 15 minutos permitiu evitar o efeito de 

acomodação sobre os recetores que a corrente pudesse estimular (281), impedindo a 

dessensibilização dos adipócitos (171).  

Embora exista pouco conhecimento científico acerca das frequências ideais para a 

estimulação da lipólise, parece ser consensual que frequências baixas, nomeadamente 

de 10 a 50 Hz, são consideradas ótimas para o estímulo do fluxo sanguíneo local (22, 

172). De facto os protocolos de microcorrente mais estudados in vivo, com o objetivo 

de averiguar os efeitos acima mencionados, englobaram a aplicação de frequências de 

50, 25/30 e 10 Hz de forma a potenciar o efeito da microcorrente através da 

estimulação dos mediadores lipolíticos libertados pelo SNS (22, 171, 173).  

De salientar, que a utilização de baixas intensidades de corrente elétrica baseou-se 

no facto de existir uma notável atividade celular com intensidades até 1 mA (282), com 

aumento da concentração de ATP pela mitocôndria (282, 283).  

Finalmente, no que se refere à localização dos elétrodos, optou-se por uma 

colocação paralela dos eléctrodos de diferentes polaridades, uma vez que a corrente, 

desloca-se sempre para o ponto mais próximo de diferente carga elétrica, percorrendo 

toda a área entre os elétrodos, centralizando-se na região abdominal (177, 281). 

Todavia, importa referir que a corrente utilizada foi a bifásica alternando 

sistematicamente a polaridade. 

1.1.2 Exercício físico  

Considerando que a aplicação da microcorrente de forma isolada não permite 

alcançar um balanço energético negativo, a adição da prática de exercício físico foi 

uma variável imprescindível, no âmbito da realização deste trabalho. Se a aplicação da 

microcorrente pode ativar a lipólise é necessário então formas que proporcionem a β- 

oxidação, reduzindo a probabilidade de reesterificação dos ácidos gordos ao nível do 

tecido adiposo (85, 164). Assim, em termos metodológicos foi selecionada a prática de 
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exercício aeróbio de intensidade moderada (dentro do intervalo 25% a 65% de 

Vo2máx), com uma duração igual ou superior a 30 minutos, objetivando-se através 

deste tipo de exercício um consumo de AGL, contrariamente ao anaeróbio, que 

consome preferencialmente hidratos de carbono via glicólise (199, 284). Neste sentido 

a evidência demonstra que a prática de exercício aeróbio prolongado, a uma 

intensidade moderada, apresenta um impacto eficaz na redução da gordura corporal, 

devido ao aumento da atividade enzimática da oxidação aeróbia, parecendo ser a base 

para o aumento da lipólise e oxidação dos ácidos gordos, no qual é verificada uma 

maior dependência deste substrato em relação aos hidratos de carbono (199, 285, 

286). Assim, a prática de exercício aeróbio com estas caraterísticas induz um aumento 

da estimulação dos recetores β-adrenérgicos, em resposta ao aumento da 

concentração de catecolaminas, diminuição da concentração de insulina e 

consequentemente maior taxa lipolítica (284). Pelo contrário, em exercícios intensos, 

há uma grande necessidade energética dependente dos hidratos de carbono (284). 

Importa ainda referir que, de acordo com alguns estudos, a prática de exercício 

aeróbio implica um maior recrutamento das fibras tipo I, tendo estas uma maior 

capacidade oxidativa de glicose e ácidos gordos, em comparação com as fibras tipo II 

(199, 287).  

Também a realização de programas de exercícios de intensidade moderada, 

utilizando uma percentagem da frequência cardíaca máxima (60% a 70%), parece 

potencializar o metabolismo lipídico, nomeadamente em pacientes com doença 

coronária(234, 288). A realização deste tipo de exercício físico estimula o aumento da 

concentração de catecolaminas e de peptídeo natriurético auricular, aumentado o 

fluxo sanguíneo no adipócito e a libertação de outros mediadores lipolíticos que 

promovem a libertação de glicerol e AGL na circulação sistémica (170, 289). Os AGL são 

captados pelos músculos ou fígado para formação de ATP, corpos cetónicos ou 

originarem novamente TG, e o glicerol libertado é captado pelo fígado para formação 

de ATP (170, 289). Thompson et al., (2012) demonstraram que, utilizando uma 

intensidade moderada de exercício físico a taxa lipolítica aumentava progressivamente 

durante o exercício prolongado, sendo que após 1 hora do seu término ocorria um 

novo aumento da lipólise durante aproximadamente 3 horas, enfatizando a 

importância do exercício físico no metabolismo lipídico (289).  
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Reportando os valores de intensidade de exercício selecionados em cada um dos 

estudos desenvolvidos, importa salientar que, ainda que a usada no estudo 3 (60%-

70% da FCmáx) possa parecer diferente da intensidade usada no estudo 1 e 2 (45-55% 

da FC reserva), tal não se verifica, uma vez que é necessário ter em conta as diferentes 

formas de cálculo usadas. Assim, uma intensidade moderada corresponde a 40-60% da 

FC de reserva ou a 60-76% da FC máxima, sendo que ambas correspondem a um nível 

da escala de Borg de 12-13, segundo as guidelines ACSM, Physical Therapy in Cardiac 

Rehabilitation e American Heart Association (4, 290, 291). A necessidade de cálculo 

diferenciado deveu-se ao facto de nos estudos 1 e 2 não ter sido possível a realização 

de uma prova de esforço máxima. 

A duração, intensidade, frequência e modo do exercício do programa de RCV em 

fase de manutenção foi semelhante à realizada em fase de treino, uma vez que estes 

pacientes não deram continuidade ao programa de RCV. Na literatura, a duração do 

programa em pacientes com doença coronária varia entre 8 a 12 semanas, 

principalmente, para obter ganhos na função cardiovascular (123, 124, 126, 129, 137, 

147). 

Relativamente ao desenho do programa de exercícios a realizar no domicílio, foram 

selecionados exercícios de treino aeróbio (1 e 10) e de força (3,4,5,6, e 7), descritos no 

anexo 7, dado que esta combinação tem demonstrado resultados benéficos na perda 

de gordura corporal, na manutenção/aumento da massa magra, e na melhoria do 

perfil lipídico em indivíduos com doença cardiovascular(4, 117, 292). 

A justificação para a realização de exercícios de força prende-se com o facto de a 

sua prática estar associada a um aumento da massa muscular que promove um 

aumento da taxa metabólica de repouso, afetando a energia total despendida, e 

consequentemente o controlo do peso (117, 293). Dado que com o aumento da idade 

ocorre um envelhecimento natural mitocondrial que diminui a quantidade de massa 

muscular no indivíduo (294, 295), os exercícios de força visaram, nos participantes em 

estudo, a manutenção da quantidade desta.  

Relativamente à metodologia empregue para a prescrição da intensidade dos 

exercícios de força, é importante salientar que ainda que a relação entre a frequência 

cardíaca máxima (FCmáx) e a Repetição Máxima (1RM) esteja robustamente 

fundamentada pela ACSM, no âmbito deste trabalho optou-se por seguir o parâmetro 
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da % da FCmáx, obtida através da prova de esforço, em associação com a escala de 

Borg, ao invés do referido cálculo direto de 1RM (234).  

O programa de exercícios implementado sofreu, sempre que necessário adaptações 

de acordo com a avaliação efetuada, sendo de referir o exercício 4 -Movimentos do 

tornozelo, onde foi necessário, durante a primeira sessão, modificar, em alguns 

indivíduos, a posição inicial de sentado para de pé (potenciando o recrutamento da 

atividade anti gravítica), dado não se ter verificado a subida esperada da FC e do nível 

da escala de Borg, implicando consequentemente a não aplicação do princípio da 

sobrecarga. 

No estudo 3 não foi possível controlar a realização de forma objetiva do protocolo 

de exercícios pelos indivíduos (frequência, intensidade e duração), sendo realizado por 

diário de registo no panfleto disponibilizado com o programa de exercício (Anexo 7). 

Seria também importante a realização de mais sessões de educação sobre o controlo 

dos fatores de risco cardiovasculares e com profissionais de diferentes áreas. 

1.2. POPULAÇÃO ALVO/ AMOSTRA 

Ainda que o eventual reduzido tamanho da amostra, constitui frequentemente um 

fator limitativo no desenho metodológico de uma investigação, tal foi acautelado no 

desenrolar deste trabalho, ao realizar-se, em todos os estudos apresentados, um 

cálculo a priori referente ao poder da análise, assegurando a participação de um 

número suficiente de indivíduos para o objetivo principal do estudo.  

A definição de critérios de inclusão e exclusão foi realizada de forma a obter-se uma 

amostra de indivíduos com características semelhantes em termos de história clínica, 

ausência de contra-indicações à aplicação de corrente elétrica, bem como de contra-

indicações e/ou comorbilidades que influenciassem a atividade física proposta ou 

acarretassem grande risco de surgimento de eventos cardíacos durante a sua prática 

(4, 177).  

Referindo alguns resultados que possam estar relacionados com a distribuição da 

amostra, importa referir que no estudo 1, não foi possível observar diferenças entre 

sexos, sendo tal justificado pela falta de adesão de participantes do sexo masculino. No 
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estudo 3 esta análise também não foi possível, devido à inclusão de poucos 

participantes do sexo feminino.  

De salientar ainda que, no decorrer do estudo 2 não foi possível assegurar que 

todas as participantes do sexo feminino se encontrassem na mesma fase do ciclo 

menstrual, aquando da realização dos protolocos de intervenção. Assim, embora a 

relação entre este fator e a variação da taxa lipolítica não seja absolutamente 

consensual, dado que alguns autores reportam que a fase menstrual apresenta pouco 

efeito na mobilização de TG em repouso e no exercício de intensidade moderada 

(296), enquanto outros autores reportam o oposto (297). Será desejável, em estudos 

futuros assegurar a manutenção homogénea desta condição, entre todas as 

participantes. 

A seleção dos participantes no estudo 3, pacientes em fase de manutenção da RCV, 

obedeceu a critérios relacionados com a falta de acompanhamento periódico e à 

dificuldade no acesso a programas dedicados a esta fase. Dado que todos os pacientes 

tiveram a fase de treino em ambiente clínico por dois meses, tornou-se pertinente 

acrescentar um programa adaptado às necessidades dos pacientes, com indicações 

específicas, uma vez que apesar de estas terem sido potencialmente adquiridas na fase 

de treino, existia a forte possibilidade de já terem sido alvo de esquecimento ou 

ocorrer dificuldades na inclusão das recomendações nas atividades diárias e no estilo 

de vida.  

Considerando a necessidade de obter uma estratificação do risco rigorosa nestes 

pacientes recorreu-se, para além da realização da prova de esforço, à avaliação da 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo.  

Por fim, torna-se pertinente referir a necessidade de aplicar, nestes indivíduos, um 

instrumento de avaliação da função cognitiva.  

 

1.3. MEDIDAS SELECIONADAS 

Durante a prática de exercício físico, os hidratos de carbono e os ácidos gordos 

constituem os substratos mais oxidados pelas fibras musculares, sendo que a sua 

disponibilidade e a sua oxidação podem ser influenciadas por diversos fatores, 
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nomeadamente: dieta, intensidade e duração de exercício, performance física, sexo e 

composição corporal (199, 298, 299). Deste modo, justificou-se a avaliação destas 

variáveis, nomeadamente através da aplicação do questionário de caraterização da 

amostra, da descrição dos hábitos alimentares e do nível de atividade física, bem como 

da medição de gordura total e abdominal, garantindo-se sempre que possível uma 

homogeneidade entre os grupos em estudo. Contudo, importa ressaltar que o controlo 

da alimentação ingerida pelos participantes no período precedente à recolha de dados 

(24h) nem sempre foi possível de garantir, ainda que tenham sido fornecidas 

recomendações explícitas quanto ao plano alimentar a adotar nas referidas 24 horas 

precedentes para o estudo 1 e 2 (Anexo 3). Tal deve ser referido como uma limitação, 

uma vez que poderá ter condicionado a uniformização dos valores das análises 

sanguíneas e consumos de ácidos gordos. 

No que se refere às metodologias empregues para a avaliação da atividade física, 

optou-se pela utilização do acelerómetro, sendo que tal só foi possível no âmbito do 

estudo 3, dada a indisponibilidade deste equipamento no período temporal em que 

decorreram os estudos 1 e 2. Assim, nestes dois estudos optou-se pela aplicação do 

questionário internacional de atividade física (IPAQ), que apesar de permitir obter 

informações consideradas aceitáveis relativas à atividade física realizada na última 

semana, carece de algum rigor e objetividade quando comparada à informação 

fornecida pela acelerometria. Porém, importa mencionar que o facto de se ter 

selecionado a região da cintura para a colocação do acelerómetro condicionou a 

capacidade deste equipamento detetar atividades realizadas com os membros 

superiores, subestimando os níveis de atividade física global, podendo desta forma ser 

perspetivado como uma limitação metodológica.  

Relativamente à avaliação da composição corporal dos participantes, foram 

selecionadas a medição das pregas cutâneas, bem como a bioimpedância, dado que 

ambas constituem metodologias para determinar a percentagem de gordura corporal 

total, referidas como simples, eficientes e de baixo custo (182).  

Ainda no que se refere aos procedimentos inerentes às metodologias referidas, 

verificou-se a necessidade de, tal como salientado por alguns autores, obedecer a 

processos padronizados, no sentido de potenciar o rigor associado à pratica da 

medição das pregas cutâneas. Assim, além dos procedimentos já referidos na 
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metodologia, importa ainda destacar que, todas as avaliações, em cada um dos 

estudos, foram realizadas pelo mesmo medidor, recorrendo ao uso do mesmo 

adipómetro, sendo as áreas de medição localizadas através da referência de pontos 

anatómicos de superfície (182). Em relação à bioimpedância, de referir que, apesar de 

constituir uma técnica amplamente utilizada e com uma excelente concordância com a 

Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA), os seus resultados podem ser 

comprometidos em situações em que o equilíbrio hidro-electrolítico se encontre 

alterado (178, 179). Assim, e uma vez que fatores como o nível de hidratação, a 

temperatura ambiente, a alimentação, a atividade física prévia à medição, entre 

outros, podem afetar os valores obtidos por esta medição (178, 179), e no sentido de 

minimizar possíveis erros associados à sua utilização, foram dadas indicações aos 

participantes antes de cada uma das avaliações realizadas (Anexo 3). Este instrumento 

em conjunto com a adipometria pode constituir uma forma mais completa de 

avaliação antropométrica.  

Ainda no que se refere à avaliação da composição corporal, optou-se por recorrer 

também ao índice de massa corporal (IMC), uma vez que este indicador constitui uma 

medida antropométrica utilizada frequentemente para a avaliação da gordura 

corporal, contudo, e dado que a sua análise não permite a distinção entre a 

composição de massa gorda vs massa magra tornou-se pertinente complementar esta 

medida com as anteriormente referidas (75, 179, 182, 186, 300-302). Para além disso, 

procedeu-se ainda à avaliação de outras medidas relacionadas com a predição de risco 

cardiovascular (186, 303), nomeadamente: perímetro abdominal, rácio cintura/anca e 

rácio cintura/altura, sendo este último, de acordo com alguns autores, a medida com 

maior valor preditivo para o surgimento de doença cardiovascular (186, 304, 305). A 

justificação para a utilização destas diferentes medidas prendeu-se com o facto de a 

amostra ser constituída por indivíduos de ambos os sexos, com consequente 

distribuição de gordura corporal diferenciada, isto é, andróide no sexo masculino e 

ginóide no feminino, revelando-se assim o perímetro abdominal como um indicador 

preditivo menos robusto em mulheres (303). Contudo, importa salientar que o poder 

discriminativo de uma determinada medida em relação às outras é relativamente 

pequeno, não sendo assim possível defender a adoção de uma em detrimento de 

outra (186).  
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No âmbito da realização do estudo 2, utilizou-se a medida relativa aos valores de 

glicerol sérico como marcador da lipólise, ou seja como medida da quantidade de 

triglicerídeos (TG) hidrolisada pelo organismo, dado que neste processo os TG são 

degradados em glicerol e ácidos gordos (19). Assim, após a lipólise, o glicerol entra na 

corrente sanguínea, não sendo significativamente utilizado diretamente para a 

ressíntese de novos TG, devido aos níveis pequenos da enzima glicerol quinase no 

tecido adiposo (85), comparativamente aos AGL que podem ser oxidados durante o 

exercício físico de duração longa a uma intensidade moderada(170, 306). O glicerol é 

fundamentalmente metabolizado no fígado, no entanto, importa referir que, ainda 

que de forma pouco significativa, parte do glicerol pode ser utilizado pelos músculos 

quer para oxidação quer para síntese de TG (19, 306). 

 Uma vez medida a capacidade de libertação de ácidos gordos para a compreensão 

dos efeitos da microcorrente associada ao exercício físico tornou-se imperativo 

averiguar a ocorrência do aumento da utilização de ácidos gordos, durante a prática do 

exercício físico. Desta forma, o uso do sistema portátil K4b2 tornou-se indispensável, 

pois permitiu o estudo cardiopulmonar das trocas gasosas em tempo real, sendo que a 

análise e o registo dos volumes de oxigénio (VO2) e dióxido carbono (VCO2) possibilitou 

o cálculo da oxidação dos ácidos gordos (207, 208). 

Recorreu-se à avaliação do perfil lipídico no sentido de verificar a influência quer do 

programa de exercício, quer da microcorrente (estudo 2 e 3), sendo de salientar que 

no estudo 2 os indivíduos realizaram esta análise antes e imediatamente após o 

protocolo, sendo realizada sem jejum de 12h, dado o objetivo principal do estudo 

consistir no estudo da atividade lipolítica de uma sessão de microcorrente e exercício 

físico. 

Para a medição da espessura de gordura abdominal, a ultrassonografia foi a medida 

selecionada nos estudos 1 e 2, uma vez que, para além de apresentar alta correlação 

com a TC, envolve pouca exposição à radiação (188, 190, 307). Já no que se refere ao 

estudo 3, optou-se por recorrer à TC abdominal, considerada a “gold standard” para 

determinação da gordura visceral (184), utilizando-se apenas um único corte, de forma 

a atingir valores baixos de radiação ionizante, considerados não prejudiciais para os 

participantes. 
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Com o objetivo de avaliar os efeitos do programa de exercícios no domicílio, na 

tolerância ao esforço, foram realizadas provas de esforço máximo, medindo-se de 

forma direta o consumo máximo de oxigénio (VO2máx), e não por estimativa, obtendo-

se um preditor robusto da capacidade cardiorrespiratória (308). No sentido de 

minimizar os eventuais efeitos da habituação ao tapete, que poderiam constituir 

elementos confundidores dos resultados, todos os indivíduos foram sujeitos à 

realização do mesmo número de provas de esforço máximas durante o estudo. 

Finalmente considerou-se pertinente a avaliação da qualidade de vida nestes 

pacientes, dado o conhecimento da existência de uma clara relação entre esta e 

variáveis como atividade física, atividade profissional, estado emocional e fatores 

sociais. De facto, acompanhando a mudança no conceito de Saúde, verifica-se uma 

consciência crescente entre os prestadores de cuidados de saúde de que as estratégias 

de avaliação devem incluir a perceção do indivíduo sobre a sua qualidade de vida (224, 

225, 309). 
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 DISCUSSÃO RESULTADOS 2.

2.1. ESTUDO 1 

A amostra deste estudo foi constituída por 5 grupos de jovens do sexo feminino, 

saudáveis, com um IMC classificado como normal, apresentando características 

semelhantes entre grupos, isto é, sem diferenças significativas em relação à idade, 

medidas antropométricas e níveis de atividade física, possibilitando assim a 

comparação entre eles.  

Ainda que as recomendações para a prática de atividade física com o objetivo de 

promover a redução da adiposidade preconize a realização de exercício aeróbio de 

intensidade moderada com um tempo mínimo semanal de prática de 150 minutos 

(117, 234, 310, 311), no presente estudo as participantes realizaram apenas 60 

minutos por semana, durante 5 semanas. Esta opção baseou-se no facto de o objetivo 

principal do presente estudo consistir no estudo dos efeitos da microcorrente no 

tecido adiposo, adotando-se assim a metodologia usada em estudos prévios, que à 

semelhança deste utilizaram protocolos de microcorrente (22, 172, 173). Tal poderá 

constituir o fator explicativo para o facto de os resultados do grupo placebo serem 

pouco expressivos e de igual forma justificar que os resultados dos grupos 

experimentais se devam não só ao exercício físico aeróbio mas também à aplicação de 

microcorrente. 

Após a aplicação do protocolo experimental foi possível constatar, no que se refere 

ao peso e IMC, a ausência de diferenças significativas entre grupos, possivelmente 

pelos efeitos significativos que o exercício por si só tem no controlo de peso e redução 

de gordura, ocorrendo assim uma tendência de redução no valor destas variáveis em 

todos os grupos (117, 312, 313). Contudo, na análise intra-grupos, comparando-se o 

momento inicial com o final,  foi possível observar-se uma redução significativa em 

todos os grupos experimentais, exepto no GE4 (exercício físico em simultâneo com a 

microcorrente), sugerindo assim que a microcorrente abdominal possa influenciar a 

redução das medidas antropométricas, ainda que a análise destas medidas não 

permita discriminar as diferenças da massa gorda e massa magra total.  
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No que se refere à análise da massa muscular, verificou-se que, apesar de existir 

uma tendência para o seu aumento nos grupos experimentais, o GE2 (frequências 

25Hz e 50Hz) evidenciou um aumento significativo dentro do grupo e superior ao SEM. 

Mais ainda, verificou-se um aumento significativo  da massa muscular  neste grupo 

quando comparado com o grupo placebo, o que sustenta a hipótese de que a 

microcorrente pode atingir os planos musculares, sendo que frequências próximas dos 

50Hz têm sido descritas como mais capazes de induzir um recrutamento das fibras 

musculares (e, consequentemente, da força muscular), quando comparadas com 

frequências de 10Hz, o que se encontra concordante com os dados obtidos (155, 314-

316). No entanto, convém salientar que a corrente usada não foi uma corrente de 

eletroestimulação muscular, e como tal não induziu contração muscular, pelo que se 

poderá hipoteticamente sugerir que terá ocorrido um recrutamento muscular superior 

da região que recebeu a microcorrente com esta frequência. 

Embora a análise dos perímetros não constitua um parâmetro discriminatório do 

tipo de massa, recorreu-se à sua avaliação no sentido de complementar a avaliação 

das medidas antropométricas, uma vez que a literatura refere uma correlação 

significativa entre o perímetro abdominal, a relação cintura/anca e rácio cintura/altura 

com a gordura visceral e o risco cardiovascular (186, 304, 305, 317). Assim, neste 

estudo verificou-se, de M0 para M1, uma diminuição significativa do perímetro 

abdominal e do rácio cintura/altura, em todos os grupos, exceto no GE3 (aplicação de 

elétrodos percutâneos), sugerindo uma possível influência do protocolo de exercícios 

nas variáveis em análise. Também ao nível do rácio cintura/anca se verificou uma 

diminuição significativa, de M0 para M1, em todos os grupos experimentais exceto no 

GE3, podendo este resultado apontar para a maior efetividade dos elétrodos de 

aplicação transcutânea na estimulação da região abdominal. No entanto, importa 

referir que uma análise descritiva dos valores das medianas permite verificar que estas 

são muito semelhantes, sendo por isso crucial refletir no valor clínico associado a este 

resultado.  

Relativamente aos resultados obtidos através da avaliação  por adipometria, 

verificou-se que, de M0 para M1, todos os grupos experimentais obtiveram uma 

redução significativa na prega abdominal vertical e superior ao valor de SEM, 

sustentando assim a efectividade da microcorrente como técnica coadjuvante ao 
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exercicio aeróbio, na redução da gordura subcutânea. Mais ainda, analisando-se os 

resultados entre os grupos referentes à realização simultânea de exercício aeróbio 

com a aplicação de microcorrente (GE4) e a aplicação percutânea (GE3), verificou-se 

que a prega cutânea abdominal vertical diminuiu significativamente em relação ao 

placebo na variável diferença (M1-M0), o que reforça a constatação de que o uso de 

microcorrente associada ao exercício físico pode promover a redução de gordura 

subcutânea local. Na análise intra grupo foi possível verificar que, no que se refere aos 

resultados da prega supra-ilíaca, todos os grupos evidenciaram uma redução 

significativa e superior ao SEM. Importa ainda ressalvar que o GP realizou o protocolo 

de exercício físico aeróbio de intensidade moderada, que por si só estimula a lipólise 

através do aumento no nível de catecolaminas resultante de uma maior atividade do 

sistema nervoso simpático (SNS) e da oxidação dos ácidos gordos (165, 318-320). 

Na avaliação da espessura da gordura visceral ao nível da cintura e da gordura total 

ao nível das cristas ilíacas, realizadas através da ultrassonografia, verificou-se uma 

redução significativa no GE1 em relação ao GP. Assim, a diminuição do tecido adiposo 

visceral pode estar relacionada com  a aplicação da microcorrente associada à prática 

de exercício físico. Dado que a maior diminuição se verificou no GE1, pode-se sugerir 

que frequências de 25 e 10Hz, apresentam uma atuação mais profunda e/ou uma 

maior capacidade de estimular adipócitos viscerais comparativamente as frequências 

de 25 e 50 Hz . Corroborando estes achados, também os estudos de Ramírez-Ponce et 

al., (1998, 2002, 2003) demonstraram que as células de gordura são sensíveis à 

corrente elétrica, e que as células adiposas humanas têm canais de potássio 

dependentes de voltagem (167, 321, 322). Mais ainda, de acordo com Hamida et al., 

(2011), a corrente elétrica per se pode estimular a atividade lipolítica no tecido adiposo 

humano (21). Um estudo recente de Matsuyama, et al., (2014), realizado em modelo 

animal, refere que a corrente elétrica de baixa intensidade pode diminuir a 

acumulação de tecido adiposo excessivo e reduzir a disfunção metabólica em 

mamíferos (323), reforçando assim a constatação de que a microcorrente abdominal 

apresente uma atuação na atividade lipolítica, e uma maior capacidade de estimular o 

SNS. A consequente libertação de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) ativa a 

enzima adenil-ciclase, que catalisa a transformação do ATP em cAMP e ativa a PKA (19, 

86, 160). A PKA, por sua vez, estimula a lípase hormona sensível (HSL), que origina a 
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degradação dos diglicerídeos, armazenados no tecido adiposo, em AGL e glicerol (19, 

86, 160) . Embora se saiba mais sobre a HSL do que sobre as outras enzimas envolvidas 

na lipólise, nomeadamente a ATGL e monoglicerídeo lípase, tem sido recentemente 

mostrado que a HSL e a ATGL podem ser ativadas simultaneamente, sendo 

responsáveis por aproximadamente 95% da hidrólise de TG em adipócitos (160).  

O facto de os grupos experimentais 3 e 4, que foram sujeitos à aplicação de 

microcorrente com as mesmas frequências, não terem obtido estes resultados, pode 

eventualmente estar relacionado com o momento da aplicação do exercício aeróbio 

(em simultâneo com a microcorrente) e aos elétrodos utilizados (percutâneos). De 

facto, pode sugerir-se que a utilização de elétrodos transcutâneos tenha abrangido, de 

forma mais efetiva, toda a região abdominal, permitindo a estimulação de um número 

mais significativo de recetores β-adrenérgicos, o que aliado à elevada sensibilidade β-

adrenérgica característica da gordura visceral pode ter culminado com a redução mais 

significativa deste tipo de gordura (324-326). Importa ainda referir que todos os 

grupos experimentais evidenciaram, de M0 para M1, uma redução significativa na 

gordura visceral ao nível da cintura, medida por ultrassonografia,  com medianas de 

redução superior ao SEM.   

Tal como esperado, a prática de exercício aeróbio, de forma isolada, demonstrou 

potenciar a lipólise, uma vez que se verificou, em todos os grupos, de M0 para M1, 

uma diminuição significativa da gordura total, medida ao nível das cristas ilíacas, com 

medianas superiores ao SEM. Este resultado reforça a ideia de que o exercício físico, 

idealmente associado a uma dieta alimentar equilibrada, contribui para a perda de 

peso e para a redução de massa gorda (327-333). Ainda assim, e como já referido, 

todos os grupos experimentais, de M0 para M1, diminuíram a gordura visceral ao nível 

da cintura e com valores de mediana superiores ao SEM, pelo que se pode afirmar que 

a microcorrente parece potenciar o efeito lipolítico da gordura visceral, suportando a 

evidência de que esta pode contribuir como um complemento ao exercício aeróbio. Os 

presentes resultados da espessura da gordura visceral foram benéficos apesar do 

pequeno volume de treino semanal (referido previamente) e da curta duração do 

protocolo de intervenção (5 semanas). Embora alguns estudos relatam que são 

necessárias 6 a 8 semanas para perdas significativas de gordura visceral com exercício 

físico (334, 335). Segundo Jakicic et al., (2014) são necessários 6 meses de exercício 
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físico para uma perda de peso na ordem do 10% com a associação a dieta alimentar 

(332). 

Relativamente à gordura abdominal subcutânea foi possível verificar uma 

diminuição significativa na comparação entre grupos na variável diferença, onde se 

constatou uma diminuição significativa do GE3 em relação ao GP. De facto, o GE3 foi o 

único que realizou microcorrente percutânea, sendo que este tipo de elétrodos parece 

ter um efeito mais eficaz neste tipo de gordura, uma vez que são colocados em maior 

profundidade e têm uma maior condução da corrente elétrica, dado ultrapassar a 

barreira da epiderme. Relativamente à comparação entre o M0 e M1, verificou-se que 

os grupos experimentais 1, 2 e 3, que realizaram exercício aeróbio após a 

microcorrente, obtiveram uma diminuição significativa da gordura abdominal 

subcutânea, sugerindo assim que a microcorrente apresenta efeitos localizados e 

adicionais ao exercício aeróbio, na indução da lipólise no tecido adiposo subcutâneo. 

Já no grupo experimental 4, em que os procedimentos foram realizados em 

simultâneo, não se verificaram resultados significativos na gordura abdominal 

subcutânea. Desta forma, pensa-se que nos grupos experimentais 1, 2 e 3, que 

realizaram 30 minutos de microcorrente previamente ao exercício físico, a estimulação 

da degradação dos TG permitiu o aumento da disponibilidade de AGL na corrente 

sanguínea durante o exercício moderado, reforçando a possibilidade da existência de 

um maior substrato energético via AGL. 

Atendendo a que os resultados relacionados dos hábitos de atividade física e 

hábitos alimentares não evidenciaram alterações estatisticamente significativas ente 

grupos, os resultados do presente estudo, poderão encontrar justificação nos  

procedimentos aplicados, nomeadamente nos efeitos da microcorrente. Não obstante 

a estas constatações, a eventual influência das alterações nos hábitos alimentares nos 

diferentes grupos carece ainda de discussão. Assim, de M0 para M1, no GP verificou-se 

uma diminuição dos hidratos de carbono, das fibras, do cálcio e do sódio, no GE2 um 

aumento das calorias e uma redução das proteínas e dos açúcares e, finalmente, no 

GE4 uma diminuição dos hidratos de carbono, das fibras e dos açúcares. É de salientar 

que o GE1 e 3 não registaram quaisquer diferenças significativas, permitindo afirmar-

se que, nestes 2 grupos, não se verificou qualquer influência da alteração do padrão 
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alimentar, reforçando desta forma a relação dos resultados observados na gordura 

visceral e subcutânea com os procedimentos protocolados para estes grupos.  

 

  



DISCUSSÃO 

171 
 

2.2. ESTUDO 2 

A amostra deste estudo foi constituída por 2 grupos de jovens de ambos os sexos, 

saudáveis, apresentando a maioria um IMC classificado como normal. Os grupos 

apresentavam características semelhantes, isto é, sem diferenças significativas nas 

variáveis idade, medidas antropométricas e níveis de atividade física. A 

homogeneidade entre os grupos foi igualmente observada na caracterização da 

amostra separada por sexo. De salientar ainda que no que se refere às variáveis 

hábitos alimentares, perímetro abdominal, massa muscular, rácio cintura/altura, 

pregas adiposas e gordura abdominal, também não se observaram diferenças 

significativas entre o GE e o GP, reforçando a possível comparação entre os grupos.  

No presente estudo verificou-se que uma sessão de microcorrente associada ao 

exercício físico aumentou a quantidade de glicerol libertado na corrente sanguínea 

quando comparado com a realização isolada de exercício físico, constituindo este o 

principal achado associado à realização deste estudo. 

 De facto, tal como referido no estudo 1, a corrente elétrica tem a capacidade de 

alterar as propriedades elétricas da membrana celular (154, 158, 167), e tendo por 

base que os adipócitos apresentam canais de potássio dependentes de voltagem, 

supõe-se que a corrente elétrica poderá induzir fluxos iónicos que estimulam a cascata 

lipolítica (21, 167). Mais ainda, a corrente elétrica utilizada poderá ter induzido um 

efeito neuro-hormonal, produzindo uma estimulação do SNS e, consequentemente, 

ter potenciado a libertação de catecolaminas com aumento de cAMP intra-adipocitário 

e aumento da hidrólise de TG (156, 174).  

Pensa-se que a lipólise no tecido adiposo, estimulada pela corrente elétrica, poderá 

envolver outros mecanismos para além da estimulação dos recetores β-adrenérgicos 

pela ação das catecolaminas (21, 23, 167, 285, 321, 322). Outros reguladores da 

lipólise, são bem reconhecidos, nomeadamente o péptido natriurético auricular, a 

leptina, a hormona de crescimento e a adenosina, entre outros (160, 336).  

Assim, independentemente da forma de estimulação do processo da cascata 

lipolítica, sugere-se que a corrente elétrica utilizada permitiu uma estimulação da 

lipólise, adicional ao exercício físico, em indivíduos saudáveis. Corroborando esta ideia, 
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alguns estudos demonstraram que as várias funções celulares são de facto ativadas 

quando as células são expostas a uma estimulação de baixa frequência por um período 

de tempo (21, 154, 158).  

No grupo placebo, verificou-se um aumento dos valores de glicerol do M0 para o 

M1. O exercício físico, por si só, apresenta uma exigência energética ao organismo, 

fazendo com que ocorra libertação das catecolaminas que, por sua vez, aumenta a 

lipólise dos TG do tecido adiposo, bem como, aumenta o fluxo sanguíneo do tecido 

adiposo e muscular facilitando a entrada dos AGL para o músculo (199, 284, 286).  

Os 50 minutos de exercício físico parecem permitir gastar as quantidades de 

gordura libertadas pelo efeito da corrente elétrica, uma vez, que se verificou uma 

tendência para um maior consumo de ácidos gordos por parte do grupo experimental, 

apontando para uma maior contribuição deste substrato na produção energética.  

No grupo experimental, o aumento significativo da quantidade de glicerol libertado, 

e a tendência para um maior consumo de AGL, pode ter-se devido às modificações 

fisiológicas no adipócito da região abdominal provocadas pela microcorrente, sendo 

que o despoletar de uma maior atividade lipolítica parece ter permitido uma maior 

disponibilidade do substrato lipídico para ser utilizado pelo músculo durante a prática 

de exercício físico otimizado para favorecer a β-oxidação. Estes resultados vão de 

encontro aos observados noutros estudos que referem que um dos importantes 

fatores que determinam a oxidação dos substratos nos indivíduos saudáveis é a 

disponibilidade dos mesmos (337-340). No presente estudo não foram avaliados os 

níveis de glicerol horas após o protocolo de microcorrente e exercício físico, bem como 

os níveis de glicose. Todavia um estudo refere que um conjunto de sessões de 

microcorrente pode reduzir a concentração de glicerol basal, podendo demonstrar que 

o aumento de glicerol é fundamentalmente após a aplicação imediata do protocolo 

(22). 

O aumento dos valores de TG, CT e lipoproteínas de baixa densidade (LDL), 

observado no grupo placebo, após a realização de uma sessão de exercício físico 

poderá ser justificado pela diminuição do volume sanguíneo periférico, levando ao 

aumento da concentração de todos os solutos em circulação (341). 

Os TG do plasma contribuem apenas 5 a 10% para a produção total de energia o 

que pode justificar o facto de não se verificar degradação dos TG plasmáticos (284). 
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Ainda que o exercício físico contribua para a redução os TG plasmáticos, tal só ocorre 

algumas horas após o exercício (342), devido à eficiência aumentada de remoção da 

circulação das lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) (343). Contudo, importa 

referir que uma única sessão de exercício físico pode ser insuficiente para obtenção de 

uma alteração clínica das lipoproteínas plasmáticas (342), porém Magkos, 2009, atesta 

que é possível que se verifique uma diminuição dos TG após a prática de uma sessão 

de exercício físico (343). 

Relativamente aos níveis de LDL e HDL (lipoproteína de alta densidade), não se 

verificaram alterações significativas entre grupos, sendo que numa análise intra grupos 

verificou-se, no GP, a ocorrência de um aumento significativo nos valores do LDL, de 

M0 para M1. O impacto do exercício físico sobre os níveis desta lipoproteína, é 

relativamente pequeno mesmo em programas de média duração (344, 345), sendo  

uma possível explicação para este aumento imediato, o facto de ter ocorrido uma  

diminuição do fluxo venoso na veia porta hepática durante o exercício, devido à 

redistribuição do fluxo sanguíneo, que pode ter  conduzido a uma menor depuração 

hepática e consequente diminuição da remoção das LDL (346, 347). Não obstante a 

significância destes resultados, convém salientar que, numa análise descritiva dos 

valores de mediana da LDL do GP, (76,24 mg/dL e 77,69 mg/dL, em M0 e M1, 

respetivamente) parece existir um aumento pouco expressivo em termos clínicos.  

Vários estudos descrevem uma tendência para um aumento do fluxo de colesterol 

para as partículas de HDL com a realização de exercício físico, sugerindo assim que a 

sua prática contribui para aumentar a habilidade do HDL para atuar como recetor de 

colesterol (341, 342, 348, 349), sendo possível um efeito anti-aterogénico desta 

lipoproteína (349, 350). Assim, no presente estudo não se observaram diferenças ao 

nível do HDL, salientando-se contudo, que apenas foi realizada uma sessão de 

exercício físico, pelo que, para se detetar a existência de possíveis alterações, seria 

necessário que se procedesse à medição dos níveis das lipoproteínas após 24 horas. 

Ainda no que se refere a este aspeto, importa referir a escassez de estudos que se 

foquem na análise da influência a curto prazo do exercício físico nos lípidos 

sanguíneos.  
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Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, sugere-se que o aumento 

significativo na atividade lipolítica no tecido adiposo da região abdominal, através da 

aplicação da microcorrente, se repercuta numa correlação positiva (embora não 

significativa), com a oxidação de ácidos gordos, ou seja, num maior consumo dos AGL 

para a produção de energia durante o protocolo de exercício aeróbio. Assim, podemos 

considerar que o produto obtido pela estimulação elétrica foi selecionado como 

substrato energético, visto que um dos importantes fatores que determinam a 

oxidação dos substratos, em indivíduos saudáveis, é a disponibilidade dos mesmos 

(288, 337-340). Mais ainda, verificou-se que as referidas correlações positivas 

incidiram-se a partir dos 20 minutos, corroborando os achados de Jeukendrup et al., 

(2003), que demonstraram que os exercícios de duração prolongada proporcionam 

uma maior dependência da utilização de ácidos gordos (299). 

Quando se correlacionou os valores de lipoproteínas com a quantidade de glicerol 

libertado para a corrente sanguínea, verificou-se em ambos os grupos uma correlação 

fraca não significativa, o que pode ser explicado pelo facto da mobilização de glicerol 

não estar associada aos níveis de TG e colesterol. No entanto, os participantes desta 

amostra foram indivíduos saudáveis, normolipídicos e sem obesidade. 

Na correlação das medidas antropométricas com a quantidade de glicerol libertado 

para a corrente sanguínea, verificou-se que, em ambos os grupos, quanto maior a 

quantidade de massa gorda total dos indivíduos maior a quantidade de glicerol 

libertado na corrente sanguínea. No entanto, quando se relacionou o perímetro 

abdominal, a gordura subcutânea e visceral e as pregas de gordura abdominal e supra-

ilíaca com a quantidade de glicerol libertado na corrente sanguínea, constatou-se que 

a relação foi positiva e significativa no grupo que realizou apenas exercício físico. Tal 

parece assim sugerir que, o exercício físico aumenta a lipólise preferencialmente em 

indivíduos com maior massa gorda abdominal, o que corrobora com dados de outros 

estudos, que demonstraram que indivíduos com maior gordura visceral apresentam 

maior atividade metabólica devido à maior resposta lipolítica e menor sensibilidade à 

insulina (351). Por outro lado, no grupo que realizou a microcorrente associada ao 

exercício físico, o mesmo não se verificou, tendo a correlação se apresentado fraca, o 

que sugere que a microcorrente associada ao exercício físico pode estimular a lipólise, 
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mediada por glicerol, tanto em indivíduos com maior massa gorda, como em 

indivíduos com menor massa gorda na região abdominal.  

Aquando da comparação por sexos, verificou-se que ambos os sexos apresentaram 

níveis de glicerol após o protocolo de intervenção significativamente superiores no GE 

em relação ao GP. No entanto, a nível percentual, no grupo experimental, o sexo 

feminino apresentou uma maior mobilização do glicerol (na ordem dos 140% em 

relação ao basal), em comparação com o sexo masculino, (mobilizou 90% em relação 

ao basal), permitindo avançar a hipótese de que a microcorrente teve um maior efeito 

adicional ao exercício físico na mobilização de AGL, no sexo feminino. De igual forma, 

no grupo que só realizou exercício físico também se verificou  uma maior tendência de 

mobilização de glicerol no sexo feminino, em comparação com o sexo masculino ( na 

ordem dos 60% vs 30%, respetivamente). 

De facto, embora alguns autores identifiquem uma maior atividade mobilizadora de 

gordura na mulher (sendo esta avaliada pela concentração de glicerol), durante e após 

o exercício aeróbio de intensidade moderada(352, 353). Os fatores subjacentes a esta 

diferença, relativamente aos homens e mulheres, não se encontram ainda totalmente 

compreendidos. Glisezinski et al., (2007) referem que uma possível explicação está 

relacionada com a maior abundância de tecido adiposo nas mulheres (354), tendo esta 

característica sido verificada nos elementos do sexo feminino que participaram neste 

estudo, que apresentaram valores mais elevados de percentagem de massa gorda. 

Assim, o aumento da massa gorda pode explicar a maior atividade lipolítica (342), 

medida através do glicerol, sendo mais facilmente ativada quer pelo exercício quer 

pela associação da microcorrente. Estas diferenças observadas entre sexos estão 

associadas a diferentes propriedades lipolíticas nos adipócitos, não só na sensibilidade 

(355, 356), mas também no balanço entre os recetores β e α-adrenérgicos existentes 

nos adipócitos. De facto, homens e mulheres apresentam diferentes distribuições dos 

recetores adrenérgicos na região abdominal, sendo que os adipócitos femininos 

apresentam um menor número de recetores α-adrenérgicos e uma menor 

sensibilidade destes na região abdominal (357, 358). Assim, uma vez que a ativação 

destes recetores inibe a lipólise (359) e que estão envolvidos na determinação da 

resposta lipolítica (355), a sua baixa atividade na região abdominal, no sexo feminino 

faz com que a ação da microcorrente seja potenciada e aumente o efeito lipolítico com 
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uma maior entrega de ácidos gordos ao músculo-esquelético, não dependente de 

diferenças entre sexos nas concentrações de catecolaminas durante o exercício físico 

(355). 

No presente estudo constatou-se que o sexo masculino apresentou valores 

inferiores de massa gorda na região abdominal, ao nível da cintura e das cristas ilíacas, 

avaliada através de ultrasonografia e de adipometria, sendo este facto uma possível 

justificação para as diferenças encontradas entre sexos na atividade lipolítica. Por 

outro lado, verificou-se que estes elementos da amostra apresentavam um valor 

superior no que se refere à medida do perímetro abdominal, podendo tal ser 

justificado pela presença de maior massa magra (uma vez que esta medida não 

discrimina entre massa gorda e massa magra), bem como pelas próprias diferenças 

estruturais entre sexos. 

Contrariando a noção de que estas diferenças na atividade lipolítica, entre os sexos, 

possam ser exclusivamente explicadas pela presença de maior massa gorda associada 

ao sexo feminino, Schmidt et al., (2014), referem que a atividade adrenérgica varia 

conforme a característica e local do tecido adiposo, sendo a massa gorda na mulher 

mais localizada na região gluteo-femural e de característica subcutânea, enquanto no 

homem, está predominantemente localizada na região abdominal, sendo sobretudo de 

característica visceral (360). Assim, no caso das mulheres implica uma menor 

estimulação β-adrenérgica, e nos homens uma maior atividade β-adrenérgica, não 

justificando então a razão de se encontrar uma maior atividade lipolítica nas mulheres 

(360). Mais ainda, estes autores reforçam a necessidade de se encontrar um explicação 

realmente plausível para estas diferenças entre sexos, e apresentam a hipótese de que 

as catecolaminas nos homens possam ter uma ação não só expressiva nos receptores 

β-adrenérgico mas também nos α-adrenérgico (360). 

Explanando ainda sobre outras possíveis justificações para estas diferenças entre 

sexos, importa referir os fatores hormonais, nomeadamente a influência da 

concentração de estrogénio, bem como a proporção do tipo de fibras musculares, 

podendo estes interferir com os efeitos do exercício físico e até mesmo da 

microcorrente (361-363). De facto, as mulheres apresentam um maior número de 

fibras musculares oxidativas (364), sendo que músculos com maior expressão deste 
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tipo de fibras (fibras tipo I) evidenciam um aumento na concentração de HSL quando 

comparados com músculos com maior número de fibras rápidas (fibras tipo II)  (306).  

Apesar de, em ambos os sexos, se terem encontrado diferenças significativas entre 

o GE e o GP, no que se refere à mobilização de AGL (com base nos níveis de glicerol), 

verificou-se que as participantes do sexo feminino do GE apresentaram, em todos os 

momentos, valores tendencialmente maiores de oxidação de ácidos gordos, em 

relação às participantes do GP, contrariamente ao que se observou na comparação 

entre os grupos no sexo masculino. De facto, diversos estudos, cujo enfoque consistiu 

na análise das diferenças entre os sexos no que se refere à oxidação dos substratos, 

sugerem que as mulheres apresentam uma maior contribuição da oxidação de gordura 

para o gasto energético total (298, 352, 365). 

A maior mobilização percentual de glicerol e consequentemente AGL por parte dos 

elementos do sexo feminino pode ter influenciado a seleção dos substratos durante o 

exercício, uma vez que a contribuição destes para a produção energética durante a 

prática de exercício é então influenciada pelo sexo. Este aumento da disponibilidade 

de ácidos gordos na corrente sanguínea pode ter contribuído para a tendência de uma 

maior oxidação deste substrato no GE em relação ao GP, em todos os momentos 

pertencentes ao protocolo de exercício físico.  

Em suma, relativamente à discussão das diferenças observadas entre os sexos, 

várias são as explicações fisiológicas apresentadas, tendo sido mencionadas 

previamente, nomeadamente: níveis e sensibilidade das hormonas, como o estrogénio 

(232, 361, 362), a testosterona (366) e as catecolaminas (352, 358) em circulação; 

proporção do tipo de fibras musculares (363); percentagem de massa gorda total (354, 

365, 367); regulação adrenérgica na mobilização de gordura (358, 360) bem como, 

atividade enzimática ao nível do tecido adiposo, designadamente da HSL (365, 367), e 

LPL (368), do fígado e do músculo-esquelético (363). 
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2.3. ESTUDO 3  

No estudo 3 participaram indivíduos com diagnóstico de síndrome coronária aguda, 

com 1 ano de evolução, que se apresentavam clinicamente estáveis, e que realizaram 

um programa de reabilitação cardiovascular (RCV) no domicílio com ou sem 

microcorrente, ou apenas recomendações nutricionais e de hábitos de atividade física. 

Todos os pacientes evidenciavam um adequado controlo dos fatores de risco 

modificáveis, nomeadamente no que se refere à hipertensão e dislipidémia, sugerindo 

uma otimização da terapêutica farmacológica (215, 369, 370), evidenciando uma boa 

função do ventrículo esquerdo, (avaliado pelo valor de fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo, obtido através da realização de ecocardiograma transtorácico). Por 

questões de segurança na prática do programa de RCV no domicílio, foram excluídos 

os indivíduos com valores de fração de ejeção do ventrículo esquerdo inferiores a 40%. 

A maioria dos pacientes demonstraram uma boa capacidade cardiorrespiratória no 

momento inicial (26 a 32 ml/Kg/min), tendo em conta que os valores normativos após 

EAM recente (aproximadamente 2 meses), para populações na mesma faixa etária, 

indicam valores de aproximadamente 20 ml/Kg/min (371). No presente estudo os 

participantes foram avaliados um ano após a ocorrência do EAM, tendo sido excluídos 

os pacientes com risco cardiovascular elevado. 

De facto, a influência da medicação nos resultados do presente estudo pode ser 

considerada uma limitação na avaliação dos efeitos do exercício físico e da 

microcorrente, pelas eventuais implicações na capacidade cardiorrespiratória e no 

sistema nervoso autómono, contudo é importante referir que não existiram alterações 

da medicação dos participantes ao longo do estudo. Tanto a medicação como o risco 

de doença cardiovascular foram semelhantes entre os grupos. 

No que se refere aos hábitos alimentares e aos níveis de atividade física, na fase 

inicial, verificou-se que se encontravam nos patamares do recomendável segundo as 

guidelines da European Society of Cardiology, da American Heart Association e da 

American Heart Association Nutrition Committee (103, 372-375). 

A análise das medidas antropométricas, nomeadamente do IMC, permitiu constatar 

que não existiam diferenças entre grupos, no momento inicial, sendo que todos os 
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participantes foram classificados com excesso de peso (25-29,9) ou com obesidade- 

classe I (30,0-34,9) (3). 

Dado tratar-se de uma amostra de indivíduos com doença cardiovascular, 

especificamente com doença coronária, e a sua possível relação com a síndrome 

metabólica (376), tornou-se pertinente analisar o perímetro abdominal. Assim, 

constatou-se que, no momento inicial, apesar de não existirem diferenças entre os 

grupos, os valores das medianas variaram entre 99 cm e 102 cm. Atendendo a que os 

valores de risco padronizados estão definidos como superior a 94 cm e a 80 cm, 

respetivamente para homens e mulheres, claramente se infere que os participantes 

apresentavam obesidade central. Os indivíduos que apresentam obesidade central 

acompanhada de HTA, dislipidémia, diabetes tipo 2, ou com necessidade terapêutica 

para estes fatores de risco são classificados como apresentando síndrome metabólico, 

segundo as normas da IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome 

Brussels: International Diabetes Federation (82, 83, 377).  

Também, no que se refere aos valores padronizados do rácio cintura/anca e 

respetiva relação com a presença de risco cardiovascular (risco acrescido se superior a 

0,85 e a 0,95, respetivamente para mulheres e homens), se constatou que os 

participantes deste estudo apresentavam, no momento inicial, risco acrescido, dado 

que os valores da mediana do referido rácio variaram entre os 0,95 e os 0,99 (186, 

303-305, 378). A presença de risco cardiovascular acrescido entre os participantes, no 

momento inicial, foi igualmente confirmada através dos valores respeitantes ao rácio 

cintura/altura, dado que, atendendo ao valor de referência para a presença de risco 

acrescido (superior a 0,5), se encontraram valores da mediana que variaram entre 0,59 

e 0,66 (186, 304, 305, 378). Acrescente-se ainda que o rácio cintura/altura tem sido 

referido como um preditor de doença cardiovascular mais confiável do que o IMC e do 

perímetro abdominal (186, 303-305). 

Quanto à homogeneidade da amostra, não se verificaram diferenças significativas 

entre os 3 grupos em relação à idade, medidas antropométricas, níveis de atividade 

física e situação socioprofissional. A maioria dos participantes possuía um nível de 

escolaridade correspondente ao ensino básico, e apresentava-se ativa do ponto de 

vista da situação profissional. Ainda, no que se refere à localização da lesão decorrente 

do EAM, número de vasos atingidos, tipo de intervenção e risco cardiovascular, não 
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foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, permitindo estabelecer 

uma relação mais robusta entre os resultados do presente estudo e os efeitos dos 

protocolos de intervenção. 

Assim, embora os indivíduos que participaram no programa específico de RCV no 

domicílio tenham evidenciado uma diminuição na massa gorda, em relação ao GC, 

apenas o grupo sujeito a microcorrente e exercício físico (GE2) apresentou uma 

diminuiução significativa da gordura subcutânea em relação ao GC, tendo esta medida 

sido obtida através de tomografia computorizada, realizada após 8 semanas. 

De facto, como referido no estudo 1 e 2, estudos realizados in vitro demonstraram 

que a estimulação elétrica promove modificações na estrutura e comportamento das 

células (21, 154, 158, 167), podendo induzir uma despolarização da membrana do 

adipócito, que eleva os níveis intracelulares cAMP, impulsionando a ativação da 

proteína quínase A (PKA) e, seguidamente, das enzimas lipolíticas responsáveis pela 

degradação dos TG (19, 160, 163, 165). 

A efetiva diminuição da gordura subcutânea abdominal, constatada após a 

realização do presente estudo, parece constituir um achado de suma importância, uma 

vez que se pode aumentar a ativação dos adipócitos subcutâneos profundos, os quais, 

segundo Tchernof et al., (2006) são maiores em tamanho e com elevadas atividades 

lipolíticas basais, similares à gordura visceral (326). Recentemente, Marinau et al., 

(2014) reforçaram esta teoria, caracterizando o tecido adiposo subcutâneo com uma 

elevada expressão pró-inflamatória, genes lipogénicos e lipolíticos e com uma 

proporção elevada de ácidos gordos saturados, correlacionáveis com a da gordura 

visceral (18). 

Dado que em indivíduos obesos as células adiposas subcutâneas profundas 

parecem ser maiores em tamanho em relação às células adiposas subcutâneas 

superficiais (18), as mudanças encontradas neste compartimento parecem dever-se à 

redução preferencialmente do tamanho das células adiposas subcutâneas, 

expressando uma redução significativa no risco cardiovascular nos indivíduos com 

doença arterial coronária (326, 379). 

Após a realização de microcorrente, a prática de exercício físico de intensidade 

moderada (60% a 70% da frequência cardíaca máxima da prova de esforço) implica o 

uso dos AGL para consumo energético, podendo prolongar a lipólise no espaço 
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temporal, e potencializar a oxidação destes. (234, 288). De facto, a associação do 

exercício físico após a aplicação de microcorrente parece apresentar um maior efeito 

na redução de gordura abdominal subcutânea sugerindo que, nestes participantes, 

que a mobilização de lípidos no tecido adiposo subcutâneo, promovido pelo exercício 

físico, pode estar associada a um aumento da concentração do peptídeo natriurético 

auricular, que é independente da ativação do SNS (86). Rostrup et al. (2013), sugerem 

ainda uma regulação pela hormona de crescimento na ativação da lipólise mediada por 

eletroestimulação e que a corrente elétrica aumenta a lipólise bem como a oxidação 

de ácidos gordos durante a contração muscular (23).  

Ainda que as especificidades metodológicas de cada estudo limitem a comparação 

entre os resultados obtidos com cada um deles, importa discutir, no âmbito do 

objetivo geral deste trabalho os obtidos no estudo 1 (indivíduos saudáveis, do sexo 

feminino) com os de menor expressão, obtidos no estudo 3 (indivíduos após 1 ano de 

síndrome coronária aguda com excesso de peso ou obesidade, na maioria do sexo 

masculino). Assim, enquanto no estudo 1 foi possível verificar-se a existência de 

diferenças significativas ao nível das variáveis em análise, entre o uso da microcorrente 

e exercício físico, em comparação com a prática somente de exercício físico, no estudo 

3, apenas se verificou a existência de diferenças significativas no grupo que foi sujeito 

à aplicação da microcorrente associado ao exercício físico, quando comparado com o 

grupo de controlo, que não realizou um protocolo integrado de exercício físico. O 

exercício físico tem demonstrado induzir mobilização lipídica devido à combinação da 

ação das catecolaminas e do peptídeo natriurético auricular em indivíduos com IMC 

normal, sendo que em homens com excesso de peso este efeito está relacionado, 

principalmente, com o peptídeo natriurético auricular, uma vez que a lipólise induzida 

β-adrenergicamente no tecido adiposo subcutâneo parece estar comprometida (86, 

160). De facto, existem estudos que apontam para a resposta diminuída do sistema β-

adrenérgico em obesos (85, 87), sendo conhecida uma menor expressão da HSL em 

adipócitos destes indivíduos (85, 306). Desta forma, as diferenças nas características 

dos participantes dos dois estudos poderão constituir o fator explicativo para as 

diferenças verificadas nos resultados.   

O desenho do programa de exercícios específicos no domicílio contemplou a 

realização de exercícios de treino aeróbio e de força, uma vez que esta combinação 
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tem demonstrado resultados superiores na perda de gordura corporal, na 

manutenção/aumento da massa magra, e na melhoria do perfil lipídico em indivíduos 

com doença arterial coronária (4, 117). Ainda assim, no presente estudo, não se 

verificou uma redução na gordura total (avaliada por bioimpedância e TC a nível 

abdominal) quando se compararam os diferentes grupos, podendo tal estar 

relacionado com a duração curta do programa. Corroborando esta hipótese, Dutheil et 

al., (2013) demonstraram que a perda de gordura é mais notória após 1 ano de 

intervenção no domicílio (380). Todavia, numa análise intra grupos, verificou-se, nos 

grupos experimentais, uma diminuição da gordura total (avaliada por bioimpedância), 

do momento inicial para o momento final, e superior ao valor de SEM. Foi ainda 

possível observar-se um aumento da massa magra nestes grupos quando comparados 

com o GC, podendo tal ser explicado não só pelos efeitos do exercício físico, como 

também pela ativação muscular que a corrente pode ter induzido ao nível da 

musculatura abdominal no GE2. Adicionalmente, importa referir que  este resultado 

pode também ser explicado pela redução significativa da massa muscular, observada 

no  GC, do momento inicial para final, pese embora o facto de os  valores de mediana 

terem sido pouco expressivos. 

No que diz respeito aos resultados do perímetro abdominal, rácio cintura/anca e 

rácio cintura/altura não se verificaram, após o protocolo de intervenção, diferenças 

entre os grupos, embora estas medidas constituam indicadores de risco cardiovascular 

amplamente referenciados na literatura. De facto, de acordo com os resultados da 

meta-análise de Koning et al., (2007), um aumento de 0,01 no rácio cintura/anca está 

associado a um aumento de 5% do risco de eventos cardiovasculares. Face a isto, e 

através da análise das medidas de tendência central, pode sugerir-se que os grupos 

experimentais evidenciaram uma redução no risco cardiovascular na ordem dos 10 a 

15% (77).  

Analisando os valores relativos à prega supra-ilíaca, verificou-se na variável 

diferença um valor inferior da gordura subcutânea nos dois grupos que realizaram o 

protocolo experimental, em comparação com o GC. Em relação à prega abdominal 

vertical verificou-se, na variável diferença, uma diminuição no GE2 em relação ao GC, 

sendo estes resultados compatíveis com os encontrados em relação à gordura 

subcutânea (medida pela tomografia computarizada). De referir que no momento final 
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da prega abdominal vertical, foi possível observar-se que os dois grupos sujeitos ao 

protocolo de exercício físico obtiveram valores inferiores aos do GC, demonstrando 

assim os efeitos na diminuição da gordura subcutânea, através do programa de 

exercícios proposto no âmbito do presente estudo. De facto, a mesma tendência foi 

observada com a aplicação de outros protocolos de exercício físico  com a duração de 

8 semanas, tendo demonstrado ser eficazes na redução das medidas antropométricas 

em indivíduos com excesso de peso ou obesidade (381) e com melhores resultados se 

associados a planos de recomendações alimentares (382). 

O protocolo de exercícios proposto apresentou um volume de trabalho de 

aproximadamente 250 minutos por semana, a ser realizado em 3 dias da semana, indo 

assim de encontro às conclusões de revisões sistemáticas e às diretrizes atuais da 

American Colegue Of Sports Medicine, que recomendam como suficientes para induzir 

modificações favoráveis na gordura abdominal aproximadamente 150 minutos por 

semana de atividade moderada (117, 383, 384). Contudo, Dutheil et al., (2013) 

demonstraram que a perda de gordura visceral está associada a um elevado volume de 

treino (15-20h/semana), com um período de tempo de intervenção mais prolongado 

(380).  

A redução da gordura visceral encontrada nos grupos experimentais quando 

comparado com o GC, após a intervenção, poderia demonstrar que o tecido adiposo 

visceral é sensível à ativação β-adrenérgica durante o exercício físico, conseguindo 

promover a lipólise nos adipócitos viscerais (289). Porém, não foram encontradas 

diferenças significativas, na variável diferença e dentro de cada grupo, de M0 para M1, 

o que poderá sugerir que o tecido adiposo visceral, tal como o subcutanêo, tem uma 

resposta menor dos receptores β-adrenérgicos em pacientes com excesso de tecido 

adiposo (385). Outra possível explicação pode estar relacionada com a ingestão de 

medicação β-bloqueadora nesta população, uma vez que os mecanismos de atuação 

têm por base a competição com as catecolaminas endógenas ao nível dos recetores β-

adrenérgicos (386), não permitindo um aumento da ativação dos receptores β-

adrenérgicos, inibindo a atividade lipolítica e até mesmo a oxidação de AGL (387). A 

ativação lipolítica mediada pela aplicação da corrente elétrica, que foi verificada nos 

estudos prévios deste trabalho, nomeadamente em indivíduos saudáveis, pode ter 

uma base fisiológica assente na estimulação do sistema β-adrenérgico, sendo que uma 
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diminuição da sensibilidade desta via de estimulação pode condicionar a resposta à 

estimulação da lipólise nestes adipócitos.  

A produção de citoquinas e outros marcadores pró-inflamatórios está relacionada 

com o aumento de massa gorda, principalmente visceral, determinante na patogenia 

da aterosclerose (84, 388, 389). A obesidade central parece sustentar diretamente a 

resistência à insulina, e a inflamação sistémica que, por sua vez, aumenta o risco de 

aparecimento de síndrome metabólica e DCV (389). Assim o impacto negativo do 

aumento da quantidade de gordura corporal sobre a sensibilidade à insulina está 

claramente demonstrado na literatura, bem como o impacto positivo do exercício 

físico e/ou a perda de peso (389, 390). Uma vez que a associação da microcorrente ao 

exercício físico parece promover uma maior redução da massa gorda subcutânea em 

indivíduos com excesso de peso, tal como observado no presente estudo, pode inferir-

se que a microcorrente induz uma redução na inflamação, podendo mesmo contribuir 

para a diminuição da resistência à insulina. Assim, segundo Lee et al., (2009), a 

microcorrente pode ser uma terapia útil no tratamento complementar da diabetes, 

HTA e feridas crónicas, pela estabilização das mitocôndrias, funcionando como 

antioxidantes e, portanto, aumentando a função normal de células β do pâncreas e 

tecido vascular, contribuindo para a redução da resistência à insulina (283). No 

entanto, é importante ressalvar que o exercício físico per se (sem ser acompanhado 

por modificações da massa gorda), promove uma redução da inflamação e resistência 

à insulina (390, 391). A melhoria da resistência à insulina com o exercício regular em 

indivíduos com excesso de peso ou obesos está associada a uma melhoria da 

resistência à insulina hepática, a um incremento na função das células β do pâncreas e 

à secreção de adiponectina pelo tecido adiposo (390). 

Os valores de glicose não sofreram alterações nos três grupos, sendo de realçar que 

os valores estão muito aproximados dos valores de referência recomendados (3, 215). 

De facto, no momento inicial, o GE1 apresentava valores ligeiramente acima dos de 

referência, ocorrendo uma diminuição após as 8 semanas, que ainda que pouco 

significativa englobou o intervalo dos valores recomendados, podendo desta forma 

refletir os efeitos do exercício físico e dos hábitos alimentares (3, 215, 392). Indo de 

encontro a este resultado, estudos longitudinais reportam melhorias significativas no 

metabolismo da glicose, sugerindo uma diminuição da resistência à insulina com o 
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exercício físico tanto aeróbio como de resistência (393, 394). Mais ainda, a melhoria no 

metabolismo da glicose pode ser atribuído, ainda que parcialmente, às mudanças na 

composição corporal, incluindo reduções na gordura total e central (393). Em relação 

aos hábitos alimentares foi possível observar-se, no GE1, uma diminuição no consumo 

de açúcares e colesterol e um ligeiro aumento no consumo de fibras, o que poderá 

contribuir para justificar a tendência na diminuição da glicose.  

Embora alguns estudos relatem uma diminuição do LDL, quer em indivíduos 

normolipidémicos quer hiperlipidémicos, quando sujeitos a programas de exercícios 

com a duração aproximada de 12 semanas (348, 395), no presente estudo, não se 

observaram diferenças nos LDL plasmáticos. Contudo, uma análise dos valores permite 

verificar que estes são inferiores a 70 mg/dl ou integram o intervalo de 70-100 mg/dL, 

encontrando-se dentro das recomendações para esta população (3, 61, 215), sendo de 

realçar que toda a amostra tomava estatinas para o controlo destes valores.  

Embora o exercício físico possa não estar associado à redução das LDL de forma 

direta (241, 396), a redução de massa gorda e o aumento de massa magra induzida 

pela prática de exercício de força pode levar a uma redução de LDL e CT (241, 375, 390, 

397).  

À semelhança dos resultados descritos em estudos que avaliaram, em populações 

similares à do presente estudo, os efeitos da RCV no domicílio, também no presente 

trabalho não se observaram alterações nos valores de HDL plasmáticos nos grupos 

experimentais, demonstrando que esta variável parece não ser facilmente modificável 

através do exercício (26, 398). Não obstante a estes resultados, importa referir os 

achados de outros estudos, que evidenciaram um aumento do HDL associado à prática 

regular de exercício físico (241, 396, 399) e até mesmo a programas domiciliares (150). 

Ainda pertinente é referir que se verificou um aumento dos valores de HDL, de M0 

para M1, no GC, o que pode ser explicado pela alteração nos hábitos alimentares por 

parte destes indivíduos. De facto, verificou-se que este grupo diminuiu 

significativamente o consumo de gordura saturada e de colesterol e aumentou 

tendencialmente o consumo de gorduras mono e poli-insaturadas (215). Relaciona-se 

este dado essencialmente com os hábitos alimentares, uma vez que, apesar de este 

grupo ter tido acesso a informação acerca da importância da prática regular de 

atividade física, não existiu efetivamente nenhuma prescrição de exercício, não se 
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tendo verificado uma alteração positiva da atividade física. De referir que todos os 

grupos apresentaram valores de HDL próximos dos valores recomendados o que, 

segundo as European Guidelines on Cardiovascular Disease, constitui um fator protetor 

de doença cardiovascular (3).  

Em relação aos níveis de TG, constatou-se uma diminuição significativa no GC em 

relação ao GE2, relacionado possivelmente quer com a diminuição significativa deste 

valor no GC de M0 para M1, quer pela tendência de aumento no GE2. Ainda que este 

resultado não esteja em concordância com a maioria dos estudos semelhantes, que 

referem uma diminuição dos TG em indivíduos que realizaram somente exercício físico 

(215, 343, 396), a importância das recomendações fornecidas ao GC para um estilo de 

vida saudável (dieta equilibrada associada a hábitos de atividade física) poderá ter 

condicionado este resultado. De facto, sabendo que parte dos TG plasmáticos é de 

origem exogénea provenientes da alimentação, a já referida diminuição significativa da 

ingestão de gordura saturada e de colesterol, bem como a tendência para a diminuição 

da ingestão de hidratos de carbono, no GC, poderá estar na origem deste achado (215, 

343). Por outro lado, o aumento dos níveis de TG plasmáticos verificado no GE2 

(apesar de não se ter evidenciado diferenças intra grupo), poderá encontrar explicação 

no facto de este grupo ter sido sujeito à prática de exercício físico associado à 

microcorrente levando, eventualmente, a um aumento da disponibilidade de ácidos 

gordos na circulação, pela libertação do tecido adiposo. Este resultado pode assim 

sugerir que a duração do exercício não terá sido suficiente para promover a total 

oxidação pelo músculo-esquelético dos ácidos gordos libertados com a contribuição da 

microcorrente. Complementarmente, existe a possibilidade de os ácidos gordos terem 

sido captados pelo fígado e transformados em VLDL, sendo posteriormente libertados 

para a circulação sistémica, aumentando assim os níveis plasmáticos de TG (284, 400). 

Ainda que fosse possível avançar com outra hipótese explicativa, nomeadamente 

relacionada com o aumento da ingestão calórica para manter o equilíbrio energético 

(343), tal não poderá ser aceite neste âmbito, uma vez que não se observou neste 

grupo a adoção deste comportamento.  

Não obstante às variações nos níveis de TG, observadas nos grupos, ao longo do 

trabalho, todos apresentaram valores de mediana abaixo do 150 ml/dL, ou seja, dentro 

dos valores recomendados pela European Guidelines on Cardiovascular Disease (3, 61), 
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sugerindo assim que este indicador clínico não se caracteriza dentro dos parâmetros 

definidos como deletério para os participantes. Ainda respeitante à análise dos valores 

de TG e, adicionalmente, aos resultados intra grupos já referidos e discutidos para o 

GC (onde se verificou uma redução significativa) e GE2 (onde se verificou uma 

tendência para um aumento), acima discutidos, convém salientar os resultados obtidos 

no GE1. Assim, neste grupo, verificou-se uma tendência para a diminuição dos TG, 

permitindo avançar com a proposta de que o programa de exercícios implementado, 

aliado ao fornecimento das recomendações alimentares, tenha contribuído para a 

diminuição dos TG ou ainda que a redução de gordura total observada neste grupo 

tenha, consequentemente, colaborado para as ligeiras melhorias do perfil lipídico (111, 

308, 401).  

Reportando à variável VO2máx, observou-se no grupo experimental 1 relativamente 

ao grupo controlo, na variável diferença, um aumento significativo deste parâmetro, o 

que revela a eficácia do programa de exercícios no domicílio, uma vez que ao fim das 

oito semanas de protocolo, os indivíduos do GE1 atingiram uma tolerância ao esforço 

superior e, consequentemente, uma diminuição do risco relativo de mortalidade, bem 

como um melhor prognóstico (111, 308, 401). Também Dalal, et al., (2010) e Jolly, et 

al., (2006) apuraram através da realização de revisões sistemáticas e meta-análises 

que, quer programas de RCV no domicílio, quer programas desenvolvidos em 

ambiente hospitalar contribuíram para o referido aumento (28, 128).  

Importa destacar que, apesar de em termos de fases da RCV, estes indivíduos 

integravam a denominada fase de manutenção (finalizaram a fase de treino há mais de 

6 meses), evidenciaram-se melhorias na capacidade cardiorrespiratória, mesmo 

atendendo a que, no momento inicial apresentavam já uma boa capacidade. Os 

participantes do GE2, no M0, apresentavam um valor tendencialmente superior ao do 

GE1 e, o que justifica que este não tenha evidenciado um incremento superior na 

variação de M0 para M1. 

Sabe-se que o aumento do VO2máx está relacionado com o aumento da 

funcionalidade dos sistemas cardiovascular e muscular periférico, sendo que um 

aumento de 3,5 ml/Kg/min está associado a um aumento da sobrevivência na ordem 

dos 12% (308) e que cada aumento de 1 ml/Kg/min potencia uma redução de 10% da 

mortalidade cardiovascular (113, 130). Assim, sendo a limitação da funcionalidade do 



DISCUSSÃO 

188 

sistema cardiovascular uma importante condicionante de esforço máximo, seria de 

esperar que as adaptações cardiovasculares motivadas pelo treino físico e amplamente 

descritas na literatura tenham sido decisivas para justificar o aumento da tolerância ao 

esforço no grupo experimental 1 (48, 402, 403). Estas adaptações integram não só as 

que ocorrem a nível central, mas também aquelas que surgem a nível periférico (404-

406), englobando o aumento da funcionalidade cardíaca e o aumento do volume 

sistólico, com menor resistência periférica (407-409). Entre os mecanismos explicativos 

para a ocorrência destas adaptações cardiovasculares motivadas pelo treino físico está 

o aumento das células precursoras endoteliais circulantes, as quais parecem favorecer 

a regeneração endotelial após dano, bem como a neo-vascularização da zona 

isquémica, por angiogénese, permitindo assim uma melhor perfusão miocárdica (407, 

410, 411). Ainda assim, é importante referir que o aumento da função cardiovascular 

pode ter sido otimizado durante a fase de treino, que foi realizada pelos participantes 

após o episódio de síndrome coronária aguda. De facto, o aumento do VO2máx pode 

ser explicado pelas adaptações neurais, potenciando um maior e mais ordenado 

recrutamento de unidades motoras, com consequente aumento da força e resistência 

dos músculos esqueléticos, assim como por adaptações metabólicas e estruturais 

ocorridas nas próprias fibras musculares, envolvendo um aumento da densidade 

mitocondrial e das concentrações de mioglobina, as quais se traduzem num 

desenvolvimento do potencial aeróbio das fibras (404, 409). Ainda outro aspeto a 

considerar foi o tempo de duração entre a fase de treino em ambiente hospitalar e a 

fase de manutenção (aproximadamente 9 meses). Assim, referindo outros estudos que 

avaliaram os efeitos de um programa de RCV (fase de treino de 8 a 12 semanas), na 

capacidade cardiorrespiratória a longo prazo, referiram que após um a dois anos, os 

benefícios previamente alcançados sofriam um declínio significativo, podendo mesmo 

não ser possível detetar quaisquer diferenças em relação ao grupo não reabilitados 

(130, 412). Por outro lado, Smith et al., (2011) verificaram que, embora um ano após o 

término de um programa de RCV, com a duração de 6 meses, ocorra um declínio 

significativo do VO2máx, este se mantém superior ao nível evidenciado antes da 

realização do programa de RCV (131). 

Associado também com o aumento da capacidade cardiorrespiratória poderá estar 

o aumento significativo no tempo da prova de esforço máxima, evidenciado, após as 
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oito semanas, pelos grupos experimentais, quando comparados com o GC, uma vez 

que segundo o protocolo de Bruce, o aumento do tempo da prova de esforço máxima, 

velocidade e inclinação está associado ao aumento deste parâmetro. Enquanto no que 

se refere ao Vo2máx verificou-se que só o GE1 obteve melhorias significativas, na 

variável tempo de prova observou-se melhorias significativas em ambos os grupos 

experimentais, podendo sugerindo desta forma que o grupo experimental 2 para o 

mesmo VO2max conseguiu maior funcionalidade física, demonstrando uma adaptação 

importante. 

Reforçando a maior tolerância ao exercício dos participantes dos grupos 

experimentais, após a implementação do programa de exercícios no domicílio, 

salienta-se o aumento significativo da TAS máxima, observada no GE1, de M0 para M1. 

Mais ainda, estes resultados reforçam os achados de outros estudos do tipo ensaio 

clínico randomizado controlado (413, 414). De facto, após a aplicação do protocolo de 

intervenção foi possível observar diferenças significativas entre grupos no que se 

refere aos valores de TAS e TAD máximas, pese embora o facto de que, uma vez que 

em M0 os grupos eram já diferentes para estas variáveis, estes resultados podem ser 

inconclusivos. 

No que se refere à FC máxima, verificou-se que o GE1, quando comparado com o 

GC, na variável diferença (M1-M0), evidenciou um aumento significativo, remetendo 

para um melhor desempenho cardíaco, com capacidade de atingir um maior esforço 

sem comprometimento da função cardiovascular. De facto, os valores da FC 

aproximaram-se dos valores da FC teórica (220-idade) sem alterações do 

eletrocardiograma durante a prova de esforço máxima, indo de encontro ao resultado 

obtido no Vo2 máximo. Durante a prova de esfoço máxima, a necessidade de suporte 

energético, e a remoção dos produtos finais de metabolismo são necessários para o 

aumento do débito cardíaco, resultante quer do aumento do volume sistólico quer, 

principalmente, do aumento da FC (291, 398). Este resultado, em conjunto com a 

melhoria do VO2máx, demonstra melhorias cardiovasculares importantes, reforçando 

o importante papel dos programas no domicílio na prevenção secundária em pacientes 

coronários, podendo ser um complemento eficaz e de relativamente  baixo custo 

para a reabilitação cardíaca (29). 
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O protocolo de exercícios do presente estudo parece ter contribuído para um 

aumento da carga sobre o coração, sem a ocorrência de isquemia, representada no 

GE1 pelo aumento significativo do duplo produto máximo, quando comparado com o 

GC, sugerindo um aumento do trabalho cardíaco e um aumento no consumo de 

oxigénio, neste grupo experimental (415). Estes resultados corroboram os dados 

obtidos na FC máxima e na TAS máxima. O DP máximo atingido pelos grupos 

experimentais ao fim das 8 semanas (22700 bpm*mmHg) está próximo dos 

parâmetros definidos por Fletcher, et al., (2001), que mencionaram um limiar de cerca 

25000 a 40000 bpm*mmHg para uma intensidade máxima ao exercício em indivíduos 

saudáveis entre os 25 e os 54 anos de idade (291).  

Uma das adaptações do aumento da capacidade cardiorrespiratória, em situações 

basais, traduz-se, habitualmente, numa diminuição da frequência cardíaca e na 

normalização da tensão arterial em sujeitos hipertensos, sendo que durante o 

exercício físico agudo, se manifesta um aumento da capacidade de transporte de 

oxigénio aos músculos ativos com consequente aumento do consumo máximo de 

oxigénio (416), pelo que, o facto de não se ter verificado uma modificação nos valores 

de repouso da FC nos grupos experimentais, poderia colocar em causa a existência das 

adaptações cardiovasculares decorrentes do programa de exercício físico. Porém, tal 

como referido anteriormente, sugere-se que essas adaptações tenham ocorrido, na 

sua maioria, durante a fase de treino. Importa contudo notar que, nos dois momentos 

de avaliação, os indivíduos eram sujeitos a medicação com β-bloqueadores, 

justificando, assim, os baixos valores da FC, quer de repouso, quer a ausência da sua 

variação entre os dois momentos.  

A diminuição da TAS basal, observada no grupo experimental 1, de M0 para M1, 

pode ser justificada pela prática dos exercícios de treino aeróbio na fase de 

condicionamento, que estão associados a uma melhoria no sistema autónomo, pela 

maior atividade parassimpática e/ou menor atividade simpática (244, 417). Outras 

possibilidades a referir são o aumento da sensibilidade do nervo depressor aórtico, 

com consequente aumento do controlo do barorreflexo (418), bem como da 

vasodilatação promovida pela melhoria da função endotelial (413). O facto de estudos 

como os de Ribeiro, et al., (2012) e Lee, et al., (2008), que contrariamente ao presente 

trabalho, realizaram o programa de exercícios na fase de treino da RCV em ambiente 
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hospitalar, terem obtido resultados semelhantes a este (413, 414), parece demonstrar 

que, independentemente do contexto de realização do programa (domicilio vs 

ambiente hospitalar), os resultados são similares (28, 128). Segundo a American Heart 

Association (2005) a realização da RCV no domicílio poderá influenciar de forma 

positiva a subutilização da RCV (101), pelo que deve ser uma estratégia a implementar, 

em indivíduos com doença arterial coronária, sendo contudo importante a 

manutenção de um contacto regular com os indivíduos, no sentido de garantir a 

efetiva realização dos exercícios (9), procedimento assegurado na presente 

investigação. É importante ainda referir que os valores da TA basal encontram-se 

dentro dos valores recomendados (TAS<140mmHg e TAD<90mmHg) (3). 

De salientar ainda que a já referida ausência de diferenças na FC basal poderá ter 

condicionado os resultados relativos ao duplo produto basal, onde não foi possível 

verificar-se a existência de diferenças significativas. 

Apesar de se ter verificado um aumento da FC de recuperação (obtida através do 

cálculo FCmáx - FC no 1º minuto de recuperação) no GE1 (em 6 batimentos/minuto) e 

no GE2 (em 4 batimentos/minuto), de M0 para M1, só no GE1 este valor foi 

significativo, indo de encontro ao verificado por Duru, et al., (2000) e Ribeiro, et al., 

(2012), em estudos aplicados durante 8 semanas (413, 419).Também os achados de 

investigações que apresentaram uma duração do programa de RCV superior e que 

foram realizados durante a fase de treino confirmaram o mesmo aumento da FC de 

recuperação ao primeiro minuto (420, 421). Todavia, segundo outros autores, uma 

duração do programa de apenas 8 semanas revela-se insuficiente para que ocorra uma 

melhoria na função autonómica, sendo no entanto de salientar que nestes estudo os 

outcomes usados foram diferentes (422, 423). O aumento deste parâmetro constitui 

um reflexo da melhoria no sistema autónomo, permitindo uma recuperação no 

traçado eletrocardiográfico mais rápido (413, 420), estando assim associado a uma 

diminuição do risco relativo de mortalidade e a um melhor prognóstico após o EAM 

(417, 424, 425). 

Embora os resultados apontem para diversas melhorias significativas na função 

cardiovascular no GE1, e apesar do programa de exercícios proposto ter sido o mesmo 

para ambos os grupos, no GE2 não foi possível observar-se as mesmas melhorias. Uma 

possível explicação poderia estar relacionada com as próprias características da 



DISCUSSÃO 

192 

doença coronária, tal como o local e extensão do enfarte, porém estas particularidades 

não apresentaram diferenças significativas na comparação entre os grupos. Assim, 

poderá relacionar-se este resultado com o menor tempo eventualmente dedicado à 

prática de exercício físico, dado que o protocolo associado ao GE2 contemplava ainda 

a aplicação da microcorrente.  

No que se refere à influência da modificação dos hábitos alimentares, e salientando 

que em M0, os nutrientes do consumo alimentar estavam dentro dos  valores 

recomendados, verificou-se que no GE2, após as 8 semanas, não ocorreram alterações, 

sugerindo que neste grupo, os resultados não foram influenciados pela mudança de 

hábitos alimentares (375, 423, 426). Já no que diz respeito aos GE1 e  CG, verificou-se a 

ocorrência de alterações no consumo alimentar de alguns nutrientes, nomeadamente 

uma diminuição na ingestão de açúcares no GE1 e de gorduras saturadas e colesterol 

no GC, apontando assim para eventuais efeitos positivos das sessões de educação 

relativas à dieta mediterrânea, e importa ainda referir que no GE1 também se verificou 

uma diminuição do consumo de omega 3 e cálcio, e no GC de fibras, não se 

observando contudo qualquer diferença entre os grupos, nos momentos inicial, final e 

na variável diferença. 

Em relação à atividade física diária não se observaram diferenças, nomeadamente 

para a atividade física total, moderada e vigorosa, sendo que no GE2 se verificou uma 

diminuição significativa da atividade sedentária, em comparação com o GC, pese 

embora o facto de este último grupo ter aumentado esta mesma atividade, o que 

implica uma análise cuidadosa deste resultado. Analogamente ao que se verificou para 

os hábitos alimentares, também os hábitos de atividade física diária se encontravam 

enquadrados nos parâmetros atualmente recomendados (375, 423, 426), sendo 

especificamente superior aos 150 minutos semanais recomendados na literatura (117, 

328, 383, 384). Corroborando estes resultados e a importância da recomendação para 

a prática de exercício físico, principalmente, refere-se o estudo de Blanchard et al., 

(2010), que demonstrou a influência desta no aumento da atividade física (moderada e 

vigorosa), no entanto mais acentuada em indivíduos sem síndrome metabólica e com 

menor proporção dos participantes com síndrome metabólica, característica presente 

nos participantes do presente estudo (30). 
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Em relação à qualidade de vida não se observou qualquer alteração nos diferentes 

grupos e na análise intra grupo, sendo importante salientar que a qualidade de vida 

geral e os vários domínios da escala (físico, social e emocional), no momento inicial, 

apresentavam níveis muito próximos do valor máximo, verificando-se assim um “efeito 

teto” que condicionou a possibilidade de se observarem melhorias significativas. Ainda 

assim, verificou-se um aumento na função social no GE1 (6,0 para 6,5) e, por outro 

lado, uma diminuição no GC (7,0 para 6,5). Embora outros estudos descrevam 

melhorias na qualidade de vida em doentes com doença cardíaca coronária, integrados 

em programas de RCV, estes apresentaram uma duração superior à do presente 

estudo (226, 398, 427) . Importa ainda referir que, de acordo com Dixon et al., (2002), 

a mudança mínima detetável da qualidade de vida do McNew é de 0,5 e por isso 

apesar de não existir diferenças significativas observou-se um aumento clinicamente 

relevante no GE1 e diminuição no GC na função social (428).  

No presente estudo, um indivíduo não foi alocado na intervenção e oito não 

aderiram ao programa, sendo as razões para tal: falta de realização do protocolo, falta 

de comparência às sessões, dificuldade de transporte, custo de deslocação para as 

reuniões quinzenais e incompatibilidade com a atividade profissional.  

A taxa de adesão ao programa de RCV dos participantes dos GE1 e GE2 foi de 65%, 

sendo necessário mencionar que a recomendação para a concretização do programa 

de RCV pressupunha uma frequência semanal de três vezes. Contudo, correspondendo 

à referida taxa de adesão de 65%, verificou-se que a maioria dos participantes realizou 

duas sessões semanais, ou seja, o mesmo número de sessões realizadas durante a fase 

de treino do programa de RCV em ambiente hospitalar. Globalmente, a não adesão a 

programas de RCV parece estar relacionada com diversos fatores, nomeadamente: 

idade mais avançada; sexo feminino; menor grau de escolaridade; residência em meio 

rural; morar sozinho; desemprego; experiência severa do evento EAM; diagnóstico de 

angina de peito; sintomas de depressão e ansiedade antes e/ou durante a 

hospitalização por EAM; falta de motivação; dificuldade em acreditar que conseguem 

controlar a sua doença; falta de atribuição da causa do evento ao seu estilo de vida; 

realização rara de atividade física e de baixa intensidade; pouco apoio familiar; opinião 

negativa relativamente aos serviços e sistemas de saúde; menores recursos 

económicos; presença de comorbilidades; falta de tempo devido a tarefas domésticas 
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no sexo feminino (114, 143, 233, 429-431). Dado que, a população-alvo do presente 

estudo se enquadrava nas características acima enunciadas, foram selecionadas 

estratégias de forma a encorajar/ motivar a adesão ao programa de exercícios, 

nomeadamente: apresentação de um programa no domicílio, com flexibilidade de 

horário, informação acerca das vantagens do exercício físico, bem como dos hábitos 

saudáveis a nível alimentar, planeamento das sessões, e realização de chamadas 

telefónicas semanais (114). 

No GE2, a desistência dos participantes poderá ainda ser explicada pelas 

dificuldades de aplicação e manuseamento do equipamento de microcorrente, bem 

como pela maior duração temporal de cada sessão do protocolo. Outro aspeto a 

mencionar é o facto de se estar perante indivíduos cujo evento ocorreu há um ano, 

isto é, englobados numa fase de manutenção da RCV e, eventualmente apresentarem 

uma menor preocupação em relação à sua saúde. 
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 PERSPETIVAS FUTURAS 3.

Não obstante à relevância dos resultados apresentados nesta dissertação, mais 

estudos sobre os efeitos da corrente elétrica são necessários desenvolver, 

nomeadamente em indivíduos com sobrepeso e obesidade, quer em laboratório quer 

em clínica. Tal poderá contribuir para a clarificação dos efeitos da corrente elétrica no 

tecido adiposo, bem como o seu mecanismo de atuação, potenciando assim a seleção 

das populações a beneficiarem deste método. 

Face ao exposto, sugere-se em investigações futuras:    

x Medir os níveis de glicerol no final da microcorrente, antes do protocolo de 

exercício, de forma a identificar a quantidade exata de glicerol libertado pela 

microcorrente;  

x Explorar os possíveis efeitos dos níveis de glicerol e perfil lipídico às 24 e 48 

horas;   

x Realizar os protocolos de intervenção nos participantes do sexo feminino, na 

mesma fase do ciclo menstrual; 

x Estudar os níveis das aminas e dos metabolitos das catecolaminas, antes e após 

a aplicação da microcorrente e exercício físico, de forma a clarificar a 

participação do sistema β-adrenérgico; 

x Investigar a possível influência da microcorrente na atividade muscular, 

recorrendo à eletromiografia de superfície para análise do comportamento dos 

músculos abdominais durante a aplicação da microcorrente. 

 

Acrescenta-se ainda a sugestão de em estudos futuros se proceder a alguns 

aperfeiçoamentos metodológicos, nomeadamente à utilização de ressonância 

magnética para avaliação da gordura abdominal e à utilização do DEXA para avaliação 

da composição corporal. Propõe-se que seja avaliada a componente de força do 

programa de RCV no domicílio, bem como realizada a monitorização dos exercícios por 

telemedicina a fim de se determinar a frequência da realização dos exercícios bem 

como a intensidade e duração do programa. Sugere-se ainda que o exercício 4 

(movimentos do tornozelo) se realize sempre na posição de pé. 
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No seguimento da presente dissertação, existe um projecto aprovado pela comissão 

de ética e do conselho de administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, para 

iniciar um protocolo semelhante ao proposto no estudo 3, mas na fase de treino da 

reabilitação cardiovascular. Para esta investigação foi também proposto a análise de 

outros marcadores que serão importantes para a avaliação da inflamação, bem como 

da regulação do tecido adiposo. 

O programa de RCV proposto no presente trabalho está a ser adaptado para 

utilização com recurso à realidade virtual, como forma de vídeo-jogo.  

De salientar que, no seguimento dos trabalhos associados à realização da presente 

dissertação, as sugestão referidas neste capítulo estão ou em fase de projecto ou já a 

decorrer. 
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Na presente investigação, cujos objetivos foram analisar os efeitos da 

microcorrente associado ao exercício físico na gordura abdominal e verificar os efeitos 

de um programa de RCV, obtiveram-se conclusões importantes, demonstrando a 

pertinência de se realizar mais estudos nesta área de conhecimento. De forma a 

responder aos objetivos, foram desenhados 3 estudos: 

x Estudo 1- Efeitos de um programa de microcorrente associado ao exercício 

físico, na gordura abdominal, durante 5 semanas, em indivíduos saudáveis. 

x Estudo 2- Efeitos de uma sessão de intervenção de microcorrente associada ao 

exercício físico, na atividade lipolítica e oxidação de ácidos gordos, em 

indivíduos saudáveis. 

x Estudo 3- Efeitos de um programa de RCV associado à microcorrente 

abdominal, na capacidade de exercício, gordura abdominal, qualidade de vida e 

fatores de risco, em indivíduos após um ano de episódio de síndrome coronária 

aguda. 
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 ESTUDO 1 1.

A aplicação da microcorrente associada ao exercício físico promoveu a redução do 

tecido adiposo em indivíduos saudáveis, após a aplicação de um protocolo com a 

duração de 5 semanas.  

Em relação aos parâmetros da corrente elétrica, concluiu-se que: 

- O exercício aeróbio, realizado após a microcorrente, mostrou-se ser mais eficaz na 

redução da gordura visceral e subcutânea do que quando realizado em simultâneo;  

- As frequências 25 Hz e 10 Hz demonstraram ser mais eficazes na redução da 

gordura visceral e subcutânea abdominal;  

- A aplicação percutânea evidencia ser mais eficaz no atingimento subcutâneo e a 

aplicação transcutânea no atingimento visceral da gordura abdominal.  
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 ESTUDO 2 2.

Uma sessão de eletrolipólise mostrou ter um efeito adicional ao exercício físico, 

permitindo um aumento dos níveis de glicerol na corrente sanguínea, demonstrando a 

ocorrência de um aumento na hidrólise dos triglicerídeos. 

Este estudo é inconclusivo em relação à maior oxidação de lípidos como substrato 

energético, quando associado a microcorrente ao exercício físico durante uma sessão. 

Foi possível observar que ambos os sexos beneficiam da aplicação da microcorrente 

com exercício físico no aumento da atividade lipolítica. 

A análise dos resultados demonstraram existir uma relação positiva entre a 

quantidade de gordura abdominal e a taxa lipolítica, quando aplicado o protocolo de 

exercício físico. Não foi confirmada relação entre o aumento da gordura abdominal e a 

taxa lipolítica após a realização de microcorrente associada ao exercício físico, 

demonstrando que a inclusão da microcorrente é vantajosa em indivíduos com 

diferentes níveis de gordura abdominal.  

Existe uma relação positiva moderada entre a atividade lipolítica e o consumo de 

ácidos gordos aquando da realização da atividade física após a microcorrente, após os 

20 minutos de exercício físico. 

  



CONCLUSÕES 

 

202 

 ESTUDO 3 3.

Os resultados indiciam que a utilização da microcorrente na região abdominal pode 

ser um meio coadjuvante ao exercício físico a ser incluído nos programas de 

reabilitação cardiovascular, pois, como foi confirmado nos resultados obtidos, a sua 

utilização leva à diminuição da gordura subcutânea abdominal, o que contribui para a 

diminuição do risco cardiovascular e do desenvolvimento de doenças metabólicas. 

Ficou comprovado que o programa de exercícios de RCV delineado para a sua 

realização no domicílio conduz a uma redução no tecido adiposo abdominal visceral.  

A aplicação da microcorrente no domicílio, em conjunto com um programa de RCV, 

em fase de manutenção, promoveu uma melhoria nas medidas antropométricas 

(gordura total, pregas adiposas), porém não superior ao programa de RCV per se, e não 

promoveu alterações no perfil lipídico e níveis de glicose. 

Em relação ao programa de RCV aplicado no domicílio, em fase de manutenção, 

pôde-se concluir que este: 

 - Aumentou a capacidade cardiorrespiratória (VO2máx, tempo de prova, FCmáx 

e DP). Os resultados da TA máxima foram inconclusivos; 

 -Melhorou a função autonómica sugerida pela redução da TAS basal e aumento 

da frequência cardíaca de recuperação; 

 - Não revelou alterações na qualidade de vida e nos níveis de atividade física; 

 -Melhorou alguns hábitos alimentares, contudo, outros hábitos alimentares 

corretos foram deteriorados. 
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Este estudo constituiu um contributo para o conhecimento dos efeitos da aplicação 

da corrente elétrica, aliada aos programas de exercício físico, na redução de 

adiposidade localizada, bem como para o conhecimento da relação entre os 

parâmetros da corrente elétrica utilizada e pensamento sobre os mecanismos 

fisiológicos subjacentes A criação, neste trabalho, de um programa de exercícios de 

RCV, adaptado à população portuguesa, para realização no domicílio, permitiu 

ultrapassar uma lacuna a nível da RCV no domicílio, porque apesar da clara evidência 

dos seus benefícios, não existiam publicações com exercícios propostos.  

 

Dada a importância do tema, considera-se que há ainda muito a percorrer no 

campo da investigação nesta área de conhecimento sendo, portanto, um campo fértil 

de trabalho para outros investigadores. 
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ANEXO 2 
 
 

QUESTIONÁRIOS DE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DOS                  

ESTUDOS 1 / 2 e 3 

QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO 

 





 

 

ID___ 
Questionário - Os Efeitos da Microcorrente Associada ao 

Exercício Físico (estudo 1 e 2) 

 

A equipa da Linha de Investigação Sistema Tegumentar e Metabólico, no 

âmbito do curso de Fisioterapia, tem como intuito, através do seguinte questionário, 

selecionar e caracterizar a amostra para a realização do projeto intitulado “Os Efeitos 

da Microcorrente Associada ao Exercício Físico”.  

Este projeto tem como objetivo avaliar os efeitos da aplicação desta corrente 

na mobilização de gordura, através da estimulação da lipólise, e na seleção do 

substrato energético associado ao exercício físico em indivíduos saudáveis. 

O questionário que se segue, é constituído predominantemente por questões 

de resposta fechada, em que deve selecionar a sua resposta, e perguntas abertas às 

quais deve responder de forma direta e clara. 

  

Todas as questões são de reposta obrigatória. 

  

Os elementos identificativos apenas servem para fins estatísticos, sendo que se 

garante a sua confidencialidade, por isso solicita-se que responda de forma honesta a 

todas as perguntas.           

 
Estilo de Vida 
 

1. Tem hábitos tabágicos? 

Sim ___ 

Não ___ 

 

1.1 Se sim, quantos cigarros, em média, fuma por dia? ____ 

 

2. Consome bebidas alcoólicas diariamente? 

Sim ___ 

Não ___ 

 



 

 

 

2.1 Se sim, indique-nos qual o tipo de bebida e a quantidade correspondente 

(exemplo: cerveja - 3 copos) _________________________________________ 

 

3. Está a fazer alguma dieta, com restrição de alimentos, atualmente? 

 Sim ___ 

Não ___ 

 

3.1 Indique os alimentos restringidos:_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

História Clínica 

4. Apresenta alguma patologia? 

Sim ___ 

Não ___ 

 4.1 Se sim, qual(ais)? Considera-se patologias cardiovasculares, respiratórias, 

neuro-músculo-esqueléticas, metabólicas, dermatológicas, renal, tumor, entre 

outras. __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Já foi submetido a alguma cirurgia? 

Sim ___ 

Não ___ 

 5.1 Se sim, em alguma cirurgia realizada colocou algum material de osteossíntese 

ou dispositivo eletrónico (exemplo, prótese, parafusos, pacemaker, entre 

outros)? 

Sim ___ 

Não ___ 

 



 

 

6. Toma medicação (como por exemplo, beta-bloqueadores, insulina ou 

antidiabéticos orais, corticosteroides, contracetivos  orais, entre outros)? 

Sim ___ 

Não ___ 

 

6.1 Se sim, Qual(ais)? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Utiliza algum produto anticelulítico ou de emagrecimento (como por exemplo, 

cremes, suplementos alimentares ou medicamentos destinados ao 

emagrecimento)? 

Sim ___ 

Não ___ 

 

Perceção Pessoal 

8.  Em relação ao seu aspeto físico, como se considera? 

Abaixo de peso normal ___ 

Dentro do peso normal ___ 

Ligeiramente acima do peso normal ___ 

Excesso de peso ___ 

Obeso ___ 

 

 

 

 

Outras Questões 

9.  Encontra-se integrado, como participante, em mais algum estudo dentro ou 

fora da comunidade escolar? 

Sim ___ 

Não ___ 

 



 

 

Dados Demográficos 

10. Idade _____ anos 

11. Endereço Eletrónico _______________________________________________ 

12. Contato Telefónico ________________________________________________ 

13. Sexo Masculino ___ Feminino ___ 

 

(Questões adicionais para as participantes do sexo feminino) 

 

14. Está grávida ou planeia engravidar nos próximos três meses? 

Sim ___ 

Não ___ 

 15. Atualmente encontra-se a amamentar? 

Sim ___ 

Não ___ 

 

16. Relativamente ao seu ciclo menstrual, qual foi o primeiro dia da sua última 

menstruação (indique o dia e o mês, por exemplo 18 de Abril)? 

_________________________________________________________________ 

 
A equipa da Linha de Investigação Sistema Tegumentar e Metabólico agradece 

a  sua colaboração no preenchimento do questionário! Brevemente entraremos em 

contato para fornecer mais informações sobre o projeto. 



 

 

Questionário nº____ 
 

Questionário de Caracterização da Amostra (estudo 3) 

 
Somos Fisioterapeutas da da Escola Superior de Tecnologia da Saúde do 

Porto e estamos a desenvolver um projeto em parceria com o Hospital de Vila Nova 

de Gaia. O estudo pretende avaliar os efeitos de uma corrente elétrica de baixa 

intensidade em associado a um programa de reabilitação cardiovascular após um 

ano de enfarte agudo do miocardio. 

  Desta forma, o presente questionário é dirigido aos utentes que são 

acompanhados pela unidade de cardiologia do Hospital de Vila Nova de Gaia, e tem 

como objectivo a selecção e caracterização dos possíveis participantes. O facto de 

responder a este questionário não implica que participe no estudo. 

Todos os dados inseridos neste questionário serão totalmente confidenciais, 

sendo utilizados unicamente para a elaboração deste estudo. 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.  

Agradecemos desde já a sua colaboração! 

 
Solicita-se que responda, por favor, a todas as questões com total seriedade 

e sinceridade, assinalando com uma cruz (x) a resposta que se aplica a si. Deve ser 

seleccionada apenas uma opção, excepto se, na própria pergunta, houver outra 

indicação. 

Dados Demográficos 
 
Idade:_____ anos  

Sexo 

 Feminino  

 Masculino 

Contactos: 

E-mail (opcional):____________________________________________________________ 

Nº de telefone/telemóvel:___________________________________________________ 

 

 



 

 

 

1. Grau de escolaridade (completo): 
 Sem qualquer grau de escolaridade 

 Ensino Básico 1º Ciclo (1º ao 4º ano) 

 Ensino Básico 2º Ciclo (5º ao 6º ano) 

 Ensino Básico 3º Ciclo (7º ao 9º ano) 

 Ensino Secundário (10º ao 12º ano) 

 Ensino Superior 

2. Situação profissional actual: 
 No activo  

 Reformado 

 Desemprego 

 Invalidez 

3. Realizou algum programa de reabilitação cardíaca após a alta hospitalar?   
 Não 

 Sim 

4. Possui outra (s) patologia (s) além da doença cardíaca? 
 Não 

 Sim 
Se responder “Sim”, faça uma X na sua (s) situação (ões) clínica (s) 

Se sim, indique a 

patologia_______________________________________________________ 

5. Apresenta alguma condição que considere que possa limitar a sua 
participação na realização de exercício? 

 Sim 

 Não 

Se sim, indique a condição que o/a limita? 

_____________________________________ 

6. Já foi submetido a alguma cirurgia, que tenha implicado a colocação de 
material de osteossíntesse (placas, parafusos, …)? 

 Sim 

 Não 



 

 

7. Tem feridas abertas ou dermatites (doença inflamatória da pele) na região 
abdominal? 

 Sim 

 Não 

8. Atualmente, é fumador? 
 Sim 

 Não (não fumo há mais de uma ano) 

 Não, nunca fumei 
Se responder “Não, nunca fumei” avance para a questão 11. 

9. Quantos cigarros fuma por dia? 
 <11 

 11-20 

 21-30 

 >30 

10. Antes do Enfarte agudo do miocárdio, era fumador? 
 Sim 

 Não  

11. Neste momento tem interesse e está motivado para participar num 
programa de reabilitação cardiovascular em casa, por um período de 8 
semanas?  

 Sim 

 Mais ou Menos 

 Não 
Se é do sexo Masculino o seu questionário termina aqui 

12. Está grávida ou planeia ficar gravida nos próximos meses? 
 Sim 

 Não 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração e disponibilidade! 

 





 

 

ID____ 
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) 

 
Data ___/___/___ 

 
Ao responder às seguintes questões considere o seguinte: 
Atividades físicas vigorosas referem-se a atividades que requerem um esforço físico intenso 
que fazem ficar com a respiração ofegante. 
Atividades físicas moderadas referem-se a atividades que requerem esforço físico moderado e 
tornam a respiração um pouco mais forte que o normal. 
 
Ao responder às questões considere apenas as atividades físicas que realize durante pelo 
menos 10 minutos seguidos. 

 
Q.1 Diga-me por favor, nos últimos 7 dias, em quantos dias fez atividades físicas vigorosas, 
como por exemplo, levantar objectos pesados, cavar, ginástica aeróbica, nadar, jogar futebol, 
andar de bicicleta a um ritmo rápido? 
 

  Dias   
  

 
    

Q.2 Nos dias em que pratica atividades físicas vigorosas, quanto tempo em média dedica 
normalmente a essas atividades? 
 

                                                                                                     Horas   
    

                                                                                                     
                  Minutos  

    
Q.3 Diga-me por favor, nos últimos 7 dias, em quantos dias fez atividades físicas 

moderadas como por exemplo, carregar objectos leves, caçar, trabalhos de 

carpintaria, andar de bicicleta a um ritmo normal ou ténis de pares? Por favor não 

inclua o “andar “. 

  Dias   
  

 
    

Q.4 Nos dias em que faz atividades físicas moderadas, quanto tempo em média dedica 
normalmente a essas atividades?  
 

                                                                                                     Horas   
    

                                                                                                     
                  Minutos  
  



 

 

 
Q.5 Diga-me por favor, nos últimos 7 dias, em quantos dias andou pelo menos 10 minutos 
seguidos? 
 

  Dias   
  

 
    

Q.6 Quanto tempo no total, despendeu num desses dias, a andar/caminhar?  
                                                                                                     Horas   

    
                                                                                                     

                  Minutos  
    

Q.7 Diga-me por favor, num dia normal, quanto tempo passa sentado? Isto pode incluir o 
tempo que passa a uma secretária, a visitar amigos, a ler, a estudar ou a ver televisão. 
 
 

                                                                                                     Horas   
    

                                                                                                     
                  Minutos  

    
 

 

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 

 



 

 

Questionário Semi-Quantitativo de Frequência Alimentar 

(QFA) 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 





 

 

 

ID:______ 





 

 

ID____ 

MacNew 
Data ___/___/___ 

 

Gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas sobre o modo como se tem sentido NAS 4 
ÚLTIMAS SEMANAS. Por favor, marque com um “X” o espaço  que corresponde à sua 
resposta. 

1- Com que frequência se sentiu frustrado, impaciente ou irritado durante as 4 
últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

2- Com que frequência se sentiu inútil ou deslocado do seu ambiente, durante as 4 
últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

3- Durante as 4 últimas semanas, quanto tempo se sentiu muito confiante e seguro 
que poderia lidar com o seu problema cardíaco? 

1  Nunca  
2  Raramente  
3  Pouco tempo  
4  Uma parte do tempo 
5  Uma grande parte do tempo 
6  Quase Sempre 
7  Sempre 

 

 

 

 



 

 

 

4- Em geral, quanto tempo se sentiu desencorajado ou “em baixo”, nas últimas 4 
semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

5- Quanto tempo, se sentiu relaxado e livre de tensões nas 4 últimas semanas? 

1  Nunca  
2  Raramente  
3  Pouco tempo  
4  Uma parte do tempo 
5  Uma grande parte do tempo 
6  Quase Sempre 
7  Sempre 

6- Com que frequência, se sentiu desgastado ou sem energia, nas 4 últimas 
semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

7- Quão feliz ou satisfeito se sentiu nas 4 últimas semanas? 

1  Muito insatisfeito, infeliz na maior parte do tempo 
2  Geralmente insatisfeito, infeliz 
3  Pouco insatisfeito, infeliz 
4  Geralmente satisfeito, feliz 
5  Feliz, na maior parte do tempo 
6  Muito feliz, na maior parte do tempo 
7  Extremamente feliz, não poderia estar mais satisfeito 

 

 

 

 



 

 

 

8- Em geral, com que frequência se sentiu agitado ou como se não pudesse 
acalmar, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

9- Em que grau, teve dificuldade em respirar, enquanto realizava suas atividades 
físicas de vida diária, nas 4 últimas semanas? 

1  Extrema dificuldade em respirar 
2  Grande dificuldade em respirar 
3  Dificuldade em respirar 
4  Dificuldade moderada 
5  Pouca dificuldade em respirar 
6  Pequena dificuldade em respirar 
7  Sem dificuldade em respirar 

10- Com que frequência sentiu vontade de chorar, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

11- Com que frequência, se sentiu mais dependente do que era antes do seu 
problema cardíaco, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

 

 

 



 

 

12- Com que frequência, se sentiu incapaz de realizar as suas atividades sociais, em 
geral ou com a sua família, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

13- Com que frequência, sentiu que os outros não tinham a mesma confiança em si, 
como tinham antes do problema cardíaco, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

14- Com que frequência, teve dores no peito durante as atividades do dia-a-dia, nas 
4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

15- Com que frequência, se sentiu inseguro ou sem autoconfiança, nas 4 últimas 
semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

 

 

 



 

 

16- Com que frequência, se sentiu incomodado, com cansaço ou dores nas pernas, 
nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

17- Devido ao seu problema cardíaco, quanto se sentiu limitado para praticar 
desporto ou fazer exercício, nas 4 últimas semanas? 

1  Extremamente limitado 
2  Muito limitado 
3  Bastante limitado 
4  Moderadamente limitado 
5  Pouco limitado 
6  Muito pouco limitado 
7  Sem qualquer limitação 

18- Com que frequência, se sentiu apreensivo ou com medo, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

19- Com que frequência  sentiu tonturas, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

 

 

 

 



 

 

20- Em geral, por causa do seu problema cardíaco, quanto se sentiu restringido ou 
limitado, nas 4 últimas semanas? 

1  Extremamente limitado 
2  Muito limitado 
3  Bastante limitado 
4  Moderadamente limitado 
5  Pouco limitado 
6  Muito pouco limitado 
7  Sem qualquer limitação 

21- Com que frequência, se sentiu inseguro sobre a quantidade de exercício ou 
atividade física que deveria realizar, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

22- Com que frequência, sentiu que a sua família estava a ser super-protetora 
consigo, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

23- Com que frequência, se sentiu uma sobrecarga ou “fardo” para outras as 
pessoas, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

 

 

 



 

 

24- Com que frequência, se sentiu excluído de atividades com outras pessoas, 
devido ao seu problema cardíaco, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

25- Com que frequência, se sentiu incapaz de manter contactos sociais por causa do 
seu problema cardíaco, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

26- Em geral, por causa do seu problema cardíaco, quanto se sentiu sentido 
limitado nas suas atividades físicas, nas 4 últimas semanas? 

1  Extremamente limitado 
2  Muito limitado 
3  Bastante limitado 
4  Moderadamente limitado 
5  Pouco limitado 
6  Muito pouco limitado 
7  Sem qualquer limitação 

27- Com que frequência, sentiu que o seu problema cardíaco afetou as suas relações 
sexuais, nas 4 últimas semanas? 

1  Sempre  
2  Quase Sempre 
3  Uma grande parte do tempo 
4  Uma parte do tempo 
5  Pouco tempo 
6  Raramente 
7  Nunca 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

 

 





 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 3 

RECOMENDAÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 1 E 2 

 

 





 

 

Recomendações para os participantes do estudo 

Efeitos da Microcorrente (Eletrolipólise) Associada ao Exercício Físico na Gordura 

Abdominal e Atividade Lipolítica (estudo 1 e estudo 2) 

Os métodos de avaliação para o estudo, presentes nos dois momentos da avaliação, 

incluem medidas que podem ser influenciadas por alguns fatores. Como forma de 

controlo é necessário que se tenham os seguintes cuidados: 

9 Trazer roupa prática – top/ biquíni ou t-shirt e calças de fato de treino, 
calçado adequado para a prática de atividade física;  

9 Evitar a colocação de creme hidratante na região abdominal, nos dois 
momentos; 

 

 Especificamente antes das avaliações:  

 

9 Deve ir à casa de banho meia hora antes da hora marcada; 
9 Não beber café, chá, álcool, bebidas energéticas e gaseificadas nas 

últimas 24h; 
9 Não consumir fritos e evitar a ingestão de doces nas últimas 24h; 
9 Não deve estar em jejum; 
9 A última refeição completa não deve ser feita 2 horas anteriores, um 

bom pequeno-almoço incluído hidratos de carbono em maior 
proporção e menor de gorduras e proteínas Ex: Pão com fiambre e 
iogurte; Cereais (pouco açucarados) com leite;  

9 Pedimos para que quando tiver necessidade ingerir líquidos opte por 
ingerir água (incluindo as refeições) nas últimas 24h; 

9 Não realizar atividades físicas extenuantes nas 24h anteriores; 
9 Pedimos, encarecidamente, que realize previamente a depilação na 

região abdominal;  
 

Outras recomendações que sejam necessárias serão avisadas atempadamente. 

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações não hesite em contactar: 

Andreia Noites, arn@estsp.ipp.pt 

 

 





 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A ÉTICA DO ESTUDO 1 

 





 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Declaração de consentimento informado 
Conforme alei 67/98 de 26 de Outubro e a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica 

Mundial (Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996, 

Edimburgo 2000; Washington 2002, Tóquio 2004, Seul 2008)  

 

Designação do Estudo: Os Efeitos de um Programa de  Microcorrente (Eletrolipólise) 

Associada ao Exercício Físico na gordura abdominal  

 

Eu, __________________________________________________________ 

(nome completo) fui informado de que o Estudo de Investigação acima mencionado se 

destina a analisar o efeito de uma corrente (microcorrente) que pode estimular a lipólise 

(libertação de ácidos gordos e glicerol das células que acumulam a gordura para a corrente 

sanguínea), possibilitando assim, a sua utilização como fonte de energia e consequentemente 

redução da gordura abdominal. À utilização da microcorrente será associado o exercício físico 

com o objetivo de aumentar a necessidade metabólica do organismo e consequentemente a 

utilização de ácidos gordos e glicerol como substrato energético. 
Sei que neste estudo, no âmbito da avaliação, está prevista a realização da avaliação 

da composição corporal através de balança de bioimpedância, da medição da altura, a partir 

de uma fita métrica e da avaliação de gordura abdominal através do ecógrafo (realizadas pelo 

departamento de Radiologia da ESTSP)  

Também sei que neste estudo está prevista a realização de um protocolo de 

intervenção que engloba a eletrolipólise, através do aparelho de eletroterapia, 30 minutos, 

e o exercício físico, durante 40 minutos. Sei ainda, que a intensidade da corrente elétrica 

será abaixo do limiar de sensibilidade, ou seja, será impercetível. Durante a realização do 

protocolo de exercício físico será utilizado o esfigmomanómetro para a medição da tensão 

arterial, o cardiofrequencímetro como forma de monitorização e registo da frequência 

cardíaca e a Escala de Perceção Subjetiva de Esforço (Borg) para a monitorização da 

intensidade do exercício. Fui informado que o protocolo de intervenção conta com a 

duração de 5 semanas com a realização de duas sessões semanais.  

ESTSP.011.CE.07.01 



 

 

 

Sei que o estudo pode acarretar alguns riscos mínimos, aquando da utilização dos 

elétrodos(eletrolipólise), nomeadamente reacções alérgicas, equimose e/ou hematomas no 

caso de utilização de elétrodos percutâneos. A prática do exercício físico, pode promover a 

ocorrência de crises momentâneas, como estado de hipoglicemia, e lesões músculo-

esqueléticas, como entorses, contusões, ruturas e dores lombares. Porém, estes riscos 

apresentam uma baixa probabilidade de acontecer, uma vez que se irá utilizar uma 

intensidade de exercício moderada. Será ainda realizada a correção postural de modo a 

prevenir o aparecimento de dores músculo-esqueléticas.  

Foi-me garantido que todos os dados relativos à identificação dos Participantes neste 

estudo são confidenciais e que será mantido o anonimato. 

Sei que posso recusar a participar ou mesmo interromper a qualquer momento a 

participação no estudo, sem nenhum tipo de penalização por este facto. 

Compreendi a informação que me foi dada e tive oportunidade de fazer perguntas, 

sendo  as minhas dúvidas esclarecidas. 

Aceito participar de livre vontade no estudo acima mencionado. Concordo que seja 

efectuado o exames com o ecógrafo e a colheita de amostras de sangue para realização de 

análises sanguíneas que fazem parte deste estudo. 

Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio científico, garantindo o 

anonimato. 

 

 

Nome do Investigador e Contacto: Andreia Noites arn@estsp.ipp.pt 

 

 

Data      Assinatura 

      ___/___/_____   _______________________________________________ 
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ANEXO 5 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A ÉTICA DO ESTUDO 2 

 

 

 





 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Declaração de consentimento informado 
Conforme alei 67/98 de 26 de Outubro e a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica 

Mundial (Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996, 

Edimburgo 2000; Washington 2002, Tóquio 2004, Seul 2008)  

 

Designação do Estudo: Os Efeitos da  microcorrente (Eletrolipólise) Associada ao 

Exercício Físico  

 

Eu, __________________________________________________________ 

(nome completo) fui informado de que o Estudo de Investigação acima mencionado se 

destina a analisar o efeito de uma corrente (microcorrente) que pode estimular a lipólise 

(libertação de ácidos gordos e glicerol das células que acumulam a gordura, para a corrente 

sanguínea), possibilitando, assim, a sua utilização como fonte de energia. À utilização da 

microcorrente será associado o exercício físico com o objetivo de aumentar a necessidade 

metabólica do organismo e consequentemente de utilizar os ácidos gordos e glicerol como 

substrato energético. 
Sei que neste estudo, no âmbito da avaliação, está prevista a realização da avaliação 

da composição corporal através de balança de bioimpedância, da medição da altura, a partir 

de uma fita métrica, da avaliação de gordura abdominal através do ecógrafo (realizadas pelo 

departamento de Radiologia da ESTSP) e de colheita sanguínea antes e após o protocolo 

(realizadas pelo departamento de Analises Clinicas da ESTSP). 

Também sei que neste estudo está prevista a realização de um protocolo de 

intervenção que engloba a eletrolipólise, através do aparelho de eletroterapia, e o exercício 

físico, durante 50 minutos, através de um cicloergómetro com recurso ao sistema portátil 

K4b2 para medição dos volumes de oxigénio e dióxido de carbono (em colaboração com o 

Departamento de Ciências Funcionais). Sei ainda, que a intensidade da corrente elétrica será 

abaixo do limiar de sensibilidade, ou seja, será impercetível, e que relativamente ao 

sistema portátil K4b2 sei que este inclui o uso de uma máscara na face.  
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No protocolo de exercício de físico, é também esperada a utilização do 

esfigmomanómetro, para a medição da tensão arterial, o cardiofrequencímetro, como 

forma de proceder à monitorização e registo da frequência cardíaca e a Escala de Perceção 

Subjetiva de Esforço (Borg) para a monitorização da intensidade do exercício.  

Para todos os instrumentos utilizados nos processo de avaliação e protocolos de 

intervenção foram me explicados os seus objetivos e quais os seus possíveis efeitos. 

Sei que o estudo pode acarretar alguns riscos, nomeadamente aquando da utilização 

dos elétrodos (eletrolipólise), visto ter um risco mínimo de provocar alergia, e durante a 

prática do exercício físico, visto a possibilidade de ocorrerem crises momentâneas, como 

estado de hipoglicemia, raramente eventos cardíacos agudos, sendo este mais comum em 

indivíduos que não praticam exercício regularmente, e lesões músculo-esqueléticas, como 

entorses, contusões, ruturas e dores lombares. Porém, pouco prováveis de acontecer uma vez 

que se irá utilizar uma intensidade de exercício moderada. Será ainda realizada a correção 

postural de modo a prevenir o aparecimento da dor lombar. 

Foi-me garantido que todos os dados relativos à identificação dos Participantes neste 

estudo são confidenciais e que será mantido o anonimato. 

Sei que posso recusar-me a participar ou interromper a qualquer momento a 

participação no estudo, sem nenhum tipo de penalização por este facto.  

Compreendi a informação que me foi dada e tive oportunidade de fazer perguntas e as 

minhas dúvidas foram esclarecidas. 

Aceito participar de livre vontade no estudo acima mencionado. Concordo que sejam 

efectuados os exames e a colheita de amostras de sangue para realizar as análises que fazem 

parte deste estudo. 

Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio científico, garantindo o 

anonimato. 

 

Nome do Investigador e Contacto:  Andreia Noites arn@estsp.ipp.pt 

 

 

Data      Assinatura 

      ___/___/_____   _________________________________________  
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ANEXO 6 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS A COM ÉTICA DO ESTUDO  

 





 

 

 

 





 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Declaração de consentimento informado 
Conforme alei 67/98 de 26 de Outubro e a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica 

Mundial (Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996, 
Edimburgo 2000; Washington 2002, Tóquio 2004, Seul 2008)  

Designação do Estudo: Efeitos da microcorrente (eletrolipólise) associado a programa 

de reabilitação cardiacovascular na gordura abdominal e capacidade de exercício   

Eu, abaixo-assinado____________________________________________(nome 

completo), fui informado de que o Estudo de Investigação acima mencionado se destina a 

avaliar os efeitos da microcorrente em doentes integrados num programa de reabilitação 

cardiacovascular na gordura abdominal e capacidade de exercício em doentes após um ano de 

enfarte agudo do miocardio . Para isso serão utilizadas medidas de avaliação para a  tolerância 

ao esforço e para a gordura abdominal. Serão também avaliados o nível de atividade física, a 

adesão ao exercício, a qualidade de vida, perfil lipídico, medidas antropométricas e os hábitos 

alimentares. 

O programa de reabilitação cardiovascular terá a duração de 8 semanas e será 

realizado no domicílio, contando com reuniões quinzenais.  

Sei que neste estudo e em cada momento de avaliação, no início e final, serão 

realizados:  

x Questionários, nomeadamente o questionário de caracterização da amostra a 

todos os indivíduos que se propuseram a participar no estudo para seleção e 

caracterização da amostra na 1ª avaliação; o questionário internacional de 

atividade física (IPAQ) para avaliar o meu grau de atividade física;  a escala 

montreal cognitive assessment(MoCA), para analisar o meu nível cognitivo; e o 

questionário semi-quantitativo de Frequência Alimentar (QFA), para verificar se os 

meus hábitos alimentares. 

x duas provas de esforço cárdio-respiratória para avaliar a minha capacidade cardio-

respiratória 

x dois exames de tomografia axial computorizada (TAC)  a nível abdominal de forma 

a medir a espessura do tecido adiposo 

x duas análises clínicas sanguíneas e urina em jejum para avaliação do perfil lipídica, 

glicose, ionograma, creatinina e ureia.  

x avaliações de composição corporal - percentagem de gordura total, de gordura 

abdominal e quantidade de massa muscular- e medição do peso através da balança 



 

 

de bioimpedância  

x avaliações de alguns perímetros (cintura, abdómen e anca) e medição da minha 

altura através da utilização de uma fita métrica. Para obter a espessura das minhas 

pregas cutâneas será utilizado um adipometro.  

x duas avaliações do meu nível de atividade física com base na utilização de um 

acelerómetro (um aparelho portátil)  

Na aplicação do programa de reabilitação cardiovascular, será utilizado um 

aparelho portátil de micorcorrente para a realização da eletrolipólise. Para a aplicação 

da microcorrente serão utilizados eléctrodos transcutâneos sobre a região abdominal, 

durante 30 minutos. A intensidade será máxima de 1 mA e com frequência de 30 e 10 

Hz. Este procedimento é completamente indolor e destina-se à redução de gorduras 

localizadas, nomeadamente na redução do perímetro abdominal. Posteriormente será 

realizado um protocolo de exercícios, que englobam os componentes de, aquecimento, 

corpo do exercício que inclui uma caminhada e arrefecimento, dado que está 

documentado que o exercício físico integrado num programa de reabilitação cardíaca 

traz inúmeros benefícios para a saúde. 

Todas as avaliações e re-avaliações serão realizadas presencialmente, mas o 

programa de reabilitação cardiovascular será executado no domicilio e auto-

monitorizado. Este programa inclui também algumas recomendações para a 

modificação de fatores risco cardiovascular, nomeadamente conselhos para hábitos 

alimentares correctos e cessação de hábitos tabágicos.  

Foram-me explicados todos os procedimentos e esclarecidas quaisquer dúvidas 

sobre os mesmos. 

Foi-me igualmente garantido que todos os dados relativos à identificação dos 

Participantes neste estudo são confidenciais e que será mantido o anonimato.  

Sei que posso recusar a participar ou mesmo interromper a qualquer momento 

a participação no estudo, sem nenhum tipo de penalização por este facto.  

Compreendi a informação que me foi dada, tive oportunidade de fazer 

perguntas e as minhas dúvidas foram esclarecidas.  

Aceito participar de livre vontade no estudo acima mencionado.  

Também autorizo a divulgação dos resultados obtidos no meio científico, 

garantindo o anonimato.  

Nome do Investigador e Contacto: Andreia Noites arn@estsp.ipp.pt  

Data      Assinatura 

      ___/___/_____   _________________________________________  



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 





 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

 

BOOKLETS DE EXERCÍCIO FÍSICO NO DOMICÍLIO 

BOOKLET USO DA MICROCORRENTE 

PANFLETOS DE EDUCAÇÃO PARA OS FATORES DE RISCO 

 





 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


