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Você me chama para fora sobre as águas, no grande desconhecido  

Onde os pés podem falhar, e lá eu te encontro no mistério,  

Nos oceanos profundos minha fé permanecerá  

E eu invocarei o Seu nome, e manterei meus olhos acima das ondas  

Quando os oceanos se levantarem, minha alma descansará em Seu abraço 

Sua graça abunda em águas mais profundas, sua mão soberana  

Será meu guia, onde os pés podem falhar e o medo me cerca  

Você nunca falhou, e Você não começará agora  

Então eu vou invocar o Seu nome, e manter meus olhos acima das ondas  

Quando os oceanos se levantarem, minha alma descansará em Seu abraço 

Pois eu sou Seu e Você é meu  

Espírito me guie onde minha confiança é sem fronteiras, deixe-me andar sobre as águas  

Onde quer que Você me chame, me leve mais fundo do que meus pés poderiam vagar  

E minha fé será fortalecida, na presença de meu Salvador  

Eu chamarei Seu nome, mantenha meus olhos acima das ondas  

Minha alma descansará em Seu abraço, eu sou seu e você é meu 

 

 

 

Oceanos (onde os pés podem falhar) Hillsong United 



 
 
 

 
 

RESUMO 

 

Este estudo constitui-se de uma revisão sistemática, realizada entre março e junho de 2019, 

no qual se realizou uma consulta de artigos científicos selecionados através da busca no 

banco de dados da PubMed, considerando todos os artigos publicados nos últimos cinco 

anos. O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do treinamento intervalado de alta 

intensidade como protocolo aceitável para pessoas com doenças cardiovasculares. Os 

principais achados foram que dos 4 estudos analisados na íntegra, 2 estudos consideraram o 

protocolo de treinamento intermitente de alta intensidade (HIIT) iguais ao treinamento 

contínuo moderado (TCM), e um estudo considerou HIIT > TCM, 1 não comparou os 

diferentes protocolos de treinamento; os principais efeitos demonstrados por esse protocolo 

são observados nos valores de consumo máximo de oxigênio (VO2 máximo) e na pressão 

arterial (PA). Com base nos resultados deste estudo, o HIIT supervisionado pode ser 

incluído na reabilitação cardíaca.  

  
Palavras-chave: treinamento intermitente; treinamento físico; reabilitação cardiovascular. 
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1. INTRODUÇÃO  

As doenças cardiovasculares (DCV), também chamadas de cardiopatias, são as 

doenças que afetam o coração e os vasos sanguíneos, causando problemas estruturais e 

coágulos. Os tipos mais comuns de DCV são a doença arterial coronariana, pressão alta, 

insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, doença arterial periférica, derrame cerebral e 

cardiopatia congênita. Segundo a organização pan-americana da saúde (OPAS), as DCV 

são a principal causa de morte no mundo, com mais pessoas morrendo anualmente por 

essas enfermidades do que por qualquer outra causa (OPAS, 2017).  

Segundo a OPAS (2017), a maioria dos eventos cardiovasculares podem ser 

reabilitados por meio da abordagem de fatores comportamentais, que inclui o aumento da 

quantidade de atividade física (OPAS, 2017). Entre as diferentes formas de realização de 

atividade física, aquelas que estimulam o componente aeróbio, realizada continuamente em 

intensidade classificado como “leve” e “moderada” são os mais recomendados nos últimos 

posicionamentos. O colégio americano de medicina e esporte, publicou o posicionamento 

para prescrição de exercícios para pacientes com doenças coronárias (ACSM, 2018), 

hipertensão (OLEA et al., 2017) e sobre o efeito dos exercícios sobre eventos 

cardiovasculares (GRAÇA et al., 2018). 

Apesar dos achados relacionados com a prescrição do exercício aeróbio contínuo, 

mais recentemente, diferentes estudos estão utilizando exercícios intermitentes de alta 

intensidade (HIIT) como uma possibilidade de intervenção profissional para essa população 

(GIBALA; GILLEN; PERCIVAL, 2014). A justificativa é a de que o HIIT causariam 

maior estresse metabólico e funcional e consequentemente maiores alterações quando 

comparado às atividades contínuas (ELLIOTT et al., 2015). 

E observado que as pessoas com doenças cardiovasculares após a internação 

expressam comportamentos sedentários, e deixam de realizar a praticar de exercícios físicos 

regulares (JAUREGUIZAR et al., 2016). Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar 

através de uma revisão sistematizada, os resultados da intervenção do protocolo de 

treinamento intermitente de alta intensidade para reabilitação de pessoas com doenças 

cardiovasculares. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

Em relação ao HIIT, Gibala e Hawley (2017), afirmam que o treinamento é 

compreendido como a alternância de diferentes intensidades durante o exercício, que 

permite o indivíduo a chegar a altas potencias que não seria capaz de sustentar por longo 

período (MARINO, 2013), esse é composto por duas fases distintas, em que existe o 

estímulo de maior intensidade com parâmetros entre 85 a 95% da frequência cardíaca 

máxima (BRITO; PAULO; CUCATO, 2014), e a recuperação, que pode ser ativa em 

intensidade menor, ou passiva em repouso completo (DALPIAZ et al., 2016). Já o 

treinamento contínuo moderado é composto de movimentos contínuos de longa duração 

entre 60% a < 80% da frequência cardíaca máxima e propõem-se a desenvolver 

principalmente o sistema cardiorrespiratório (GIBALA; HAWLEY, 2017). 

Brito, Paulo e Cucato (2014), afirmam que durante uma atividade física vigorosa, 

o risco de morte súbita por parada cardíaca é considerado baixo, sendo calculado um evento 

por ano a cada 15-18 mil pessoas. Porém a presença de doenças cardiovasculares aumenta 

os riscos durante o exercício, sendo proporcionalmente maiores em indivíduos sedentários. 

Considerando isto, as recomendações nacionais e internacionais apontam que o exercício 

mais recomendado para pacientes com doenças cardiovasculares são os exercícios físicos 

com intensidade moderada (ACSM, 2018).  

Porém nos últimos anos, vem se analisando os benefícios do exercício 

intermitente, por apresentar maiores resultados comparados a outros métodos e até mesmo 

mais rápidos do que o exercício contínuo moderado (KETEYIAN et al., 2014). Podendo ser 

observado através dos aspectos cardiofuncionais (KIVINIEMI et al., 2014); como também 

na força contrátil do coração (HUANG et al., 2019); na hipertrofia (SABAG et al., 2018); 

no VO2 máximo (HUERTA et al., 2017); na melhora da função coronária (LIOU et al., 

2016); na função endotelial (LAZZER et al., 2017), e na pressão arterial (CUDDY; 

RAMOS; DALLECK, 2019). 

Em relação a variável VO2 máximo, esse é considerado um aspecto importante de 

morbidade e mortalidade em pacientes com doença cardiovasculares. Assim, é comum 

medir este parâmetro fisiológico para determinar a melhora das capacidades físicas. A 

pressão arterial também se encaixa nesse mesmo aspecto, sendo um importante parâmetro 

fisiológico para se avaliar as condições físicas, pois o cansaço após o esforço pode estar 



 
 
 

11 
 

diretamente ligado à pressão arterial (GUIRAUD et al., 2012).  

Com base nos resultados do estudo Jaureguizar et al. (2016), que consideraram o 

HIIT recomendável para uso em reabilitação cardíaca, pois segundo este foi observado na 

análise de resultados que o protocolo não aumentava o risco cardiovascular em comparação 

com outros métodos tradicionais. Gibala, Gillen e Percival (2014), ainda afirmam que o 

HIIT se mostra um protocolo eficiente e atrativo para essa população; pois sua frequência 

de 2 a 3 vezes por semana, e duração de 15 a 30 minutos por sessão, são capazes de 

promover estímulos suficientes para a manutenção da saúde do indivíduo, e ainda cria uma 

vantagem pela economia do tempo. 
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3. MÉTODO 

Na busca inicial foram considerados os títulos e os resumos dos artigos para a 

ampla seleção de trabalhos de interesse. Também foram ativados os filtros apresentados no 

site para destacar os artigos que apresentavam a palavra-chave utilizada. Logo após foram 

adicionados novos localizadores.  

Os artigos selecionados devem preencher os seguintes critérios: os localizadores 

devem aparecer no título, resumo ou no assunto. O protocolo de intervenção usado nos 

estudos devem ser exclusivamente estratégias de HIIT; os estudos devem ser compostos por 

humanos: adultos ≥ 18 anos, e idosos, que apresente uma das diferentes doenças 

cardiovasculares: aneurisma de aorta, cardiomiopatia e miocardite, cardiopatia isquêmica, 

doença cardíaca reumática, doença cardíaca hipertensiva, doença cerebrovascular, doença 

vascular periférica. Como critérios de exclusão foram utilizados os estudos realizados com 

animais, artigos de revisão e capítulos de livros. 

Na fase de identificação, na aba de pesquisa da PubMed, considerando o título 

resumo e assuntos foram encontrados inicialmente 332 estudos com os localizadores “High 

intensity interval training”; juntamente com os filtros ativados; “humans”, “5 years”, “free 

full text”. Logo após, na mesma aba da área de pesquisa foram adicionados “High intensity 

interval training AND cardiovascular disease” e foram vistos 80 estudos. Depois dessas 

aplicações, houve a inclusão do termo na aba de pesquisa utilizando os localizadores 

““High intensity interval training AND cardiovascular disease” AND rehabilitat”, sendo 

encontrados 31 estudos. No entanto, considerando os critérios adotados 11 estudos foram 

excluídos por não apresentar relação direta com o tema, como também 16 artigos de 

revisão, restando apenas 4 estudos, e esses foram classificados para fase de seleção final.  

Em relação à seleção, os artigos encontrados na fase final, todos foram 

inteiramente lidos e posteriormente examinados de acordo a ilustração da Figura 1.  
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Figura 1: Fluxograma de seleção de artigos. 
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4. RESULTADOS  

4.1 NÚMEROS DE Pacientes 

O número total de pacientes analisados foi de 345 sujeitos, considerando os 4 

artigos selecionados de forma que os grupos eram formados por ambos os sexos. Segundo 

as informações apresentadas nos estudos de Madssen et al. (2014), que abrangeram 49 

pacientes adultos maiores de 18 anos, sendo 15 participantes mulheres; Ellingsen et al. 

(2017), observaram 261 pacientes entre 42 a 78 anos, numericamente se constituíam de 49 

mulheres e 212 homens; Angadi et al. (2014), analisaram 19 indivíduos adultos com a idade 

70 anos, os grupos foram formados exclusivamente por homens; e Lima et al. (2018), 

consideraram 16 sujeitos com idade entre 40 a 75 anos, sendo 9 mulheres. 

4.2 ESTADOS DOS PACIENTES 

Pensando no estado de treinamento dos sujeitos dos estudos: Madssen et al. 

(2014), selecionaram como critérios para inclusão de todos os grupos os pacientes que já 

concluíram programas de reabilitação cardíaca hospitalar. E excluíram os sujeitos que se 

encontram com angina no peito de forma instável e com doença valvular hemodinâmica 

significativa. Ellingsen et al. (2017), incluíram pacientes que se encontravam com 

insuficiência cardíaca crônica sintomática, sendo eles estáveis e tratados 

farmacologicamente, estratificando apenas os que se notava com agentes de patogênese. 

Angadi et al. (2014), incorporaram em seu estudo pacientes com sintomas de insuficiência 

cardíaca com fração de ejeção preservada, e os que se manifestavam com reabilitação 

farmacoterapêutico estável por tempo maior de 3 meses antes do estudo. Os indivíduos 

eram excluídos caso apresentassem um desses sintomas: angina instável; infarto do 

miocárdio no tempo menor de 4 semanas antes da intervenção; insuficiência cardíaca 

descompensada; arritmias ventriculares complexas; condições médicas ortopédicas que 

impedissem a locomoção na esteira; estenose aórtica grave sintomática; embolia pulmonar 

aguda, miocardite aguda e instabilidade nos resultados da medicação. Lima et al. (2018), 

utilizaram como critérios de inclusão a presença de sinais e sintomas de insuficiência 

cardíaca com a fração de ejeção preservada > 50%, os sujeitos com disfunção diastólica 

apresentando aumento da pressão de enchimento > 8%, indivíduos em quadro clínico 

estável, e apresentando bons resultados na reabilitação com fármacos. Como critério de 
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exclusão, utilizaram qualquer indício de doença pulmonar grave; pacientes com 

dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis; doença arterial periférica; angina instável; 

neuropatia autonômica; doença valvar; história de arritmias complexas induzidas por 

estresse; e em condições musculoesqueléticas e cognitivas limitadas. 

4.3 PROTOCOLOS DE INTERVENÇÃO  

Em relação aos treinamentos aplicados nos estudos, sobre as avaliações, os 

protocolos de exercícios, frequência, o tempo de duração, e a organização dos grupos. Pode 

se observar que os estudos de Madssen et al. (2014), consideraram os cuidados habituais de 

um programa de manutenção da saúde com duração de 12 meses, comparado a indicação de 

3 sessões por semana não supervisionadas, e com a frequência de 1 intervenção mensal, 

utilizando o protocolo HIIT na esteira, que consistia em 8 a 10 minutos de aquecimento e 

posteriormente o exercício principal foi dividido em 4 vezes de 4 minutos de alta 

intensidade entre 85-95% da frequência cardíaca máxima, com 2 pausas ativas e essas se 

realizaram no começo e no final dos intervalos, a duração total foi de 36 minutos. O estudo 

comparou HIIT com sessões de treinamento contínuo moderado a 70 % da frequência 

cardíaca máxima, e avaliaram os dados através de um exercício escrito, um teste de 

exercício máximo a cada 3 meses durante todo o período de intervenção. 

Ellingsen et al. (2017), compararam o HIIT ao TCM e um terceiro grupo de 

exercícios regulares sem intervenção (RRE). Os protocolos ocorreram com duração de 3 

meses, a frequência foi de 3 sessões por semana, e o exercício consistia de 4 minutos de 

alta intensidade entre 90% e 95% da frequência cardíaca máxima, e 3 minutos de pausa 

ativa em intensidade moderada; a duração do exercício totalizou 38 minutos incluindo o 

aquecimento e a volta à calma.  O estudo também comparou HIIT com sessões de TCM 

aplicadas entre 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, com duração 47 minutos; que 

segundo Ellingsen et al. (2017), possuíam a intenção de se assemelhar aos gastos 

energéticos da sessão do grupo de pacientes que realizava protocolo HIIT com duração de 

38 minutos. Em relação à frequência das sessões, essas foram realizadas 3 vezes por 

semana durante 12 semanas. As avaliações observadas no estudo se realizaram através de 

um teste cardiopulmonar, medindo a calorimetria indireta em um protocolo com intuito de 

ir até a exaustão, utilizando esteira ou bicicleta ergométrica dependendo da capacidade do 
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indivíduo, esses testes foram realizados na semana 12 e 52 para comparação de dados.  

Angadi et al. (2014), no seu estudo utilizaram uma estratégia de HIIT de 4 minutos 

em alta intensidade entre 85 - 90% da frequência cardíaca; com 3 minutos de recuperação 

ativa, comparado o TCM com duração de 30 minutos a 70% da frequência cardíaca 

máxima. As sessões foram realizadas 3 vezes por semana durante 4 semanas, e os pacientes 

também estavam condicionados a concluir um teste em esteira para cálculo do VO2 

máximo, sendo o protocolo organizado de forma gradual até que alcançar os critérios de 

fadiga voluntária ou se os objetivos fossem atingidos. Essa avaliação foi acompanhada de 

eletrocardiograma de doze derivações, para verificar continuamente as trocas gasosas. 

Também se realizou alguns testes com ecocardiográficos para avaliação da disfunção 

diastólica do ventrículo esquerdo, e a dilatação era observada pelo fluxo da artéria braquial, 

para verificar a função do endotélio, os testes foram realizados entre 72 e 96 horas após a 

última sessão de treinamento para eliminar os efeitos agudos do exercício.  

Lima et al. (2018), realizaram uma única sessão de 36 minutos de HIIT em esteira 

rolante. O exercício começou com 3 minutos de aquecimento, e logo depois houve a fase 

principal que se dividiu alternadamente entre 4 minutos de alta intensidade de 85 - 95% da 

frequência cardíaca máxima, e 3 minutos de recuperação ativa a 60 - 70% da frequência 

cardíaca máxima até completar a duração total; depois foi observado o diâmetro da artéria 

braquial, como também a dilatação da pressão arterial, sendo avaliados antes e após 30 

minutos da sessão de intervenção do protocolo HIIT. A avaliação para obtenção dos dados 

foi realizada em esteira rolante, utilizando o equipamento denominado “Cortex Metalyzer 

3B” para observação do fluxo dos gases, e um eletrocardiógrafo de 12 derivações foi 

utilizado para monitorar a frequência cardíaca, a PA foi medida a cada 3 minutos durante 

todo tempo de exercício através de um esfigmomanômetro. 

4.4 TESTES 

Dos quatro estudos considerados, apenas um estudo realizou uma única 

intervenção aguda, não acompanhando outros resultados de forma posterior (ANGADI et 

al., 2014); três estudos fizeram subdivisões de grupos que comparavam os métodos de HIIT 

e o método contínuo de intensidade moderada (MADSSEN et al., 2014; ELLINGSEN et 

al., 2017; ANGADI et al., 2014; LIMA et al., 2018); um estudo verificou apenas um grupo 
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de treinamento HIIT (LIMA et al., 2018); também um artigo inclui três grupos para análise, 

sendo esse terceiro grupo de exercícios regulares (ELLINGSEN et al., 2017). Todos os 

estudos utilizaram esteira para aplicação do exercício (MADSSEN et al., 2014; 

ELLINGSEN et al., 2017; ANGADI et al., 2014; LIMA et al., 2018); e um estudo foi 

realizado em esteira e cicloergômetro (ELLINGSEN et al., 2017). Três artigos 

consideraram o consumo máximo de oxigênio como variável é medida para mensurar as 

capacidades físicas (MADSSEN et al., 2014; ELLINGSEN et al., 2017; ANGADI et al., 

2014); três estudos consideraram a pressão arterial como o principal valor analisado 

(ELLINGSEN et al., 2017; ANGADI et al., 2014; LIMA et al., 2018); e um artigo 

considerou como medida o diâmetro da artéria braquial, a pressão arterial, e a dilatação 

pelo fluxo (LIMA et al., 2018); um estudo mensurou diâmetro diastólico (ELLINGSEN et 

al., 2017). 

4.5 RESULTADOS PRÉ E PÓS-EXERCÍCIO  

Em relação aos resultados vistos nos grupos de intervenção pré e pós-treinamento: 

Madssen et al. (2014), afirmam que não houve mudança no consumo máximo de oxigênio 

desde o início do estudo até o acompanhamento final, e nenhum grupo apresentou diferença 

significativa se comparados. Madssen et al. (2014), apontam que no grupo de intervenção 

verificou-se que os valores de VO2 máximo antes do protocolo de exercícios eram = 27,9 

ml.kg-1.min-1, e após a aplicação das intervenções passou a ser = 28,8 ml.kg-1.min-1. No 

grupo TCM os valores observados do VO2 pré-exercício = 32,0 ml.kg-1.min-1 pré-exercício, 

e na semana final foi = 32,8 ml.kg-1.min-1; sem diferença estatística entre os momentos pré e 

pós intervenção intra-grupo (p = 0,22) e sem diferença estatística entre os grupos (p = 0,58)  

(MADSSEN et al., 2014). 

Ellingsen et al. (2017), afirmam que os valores observados entre os grupos HIIT e 

TCM não alteraram, o valor do diâmetro diastólico encontrado por meio do protocolo HIIT 

teve a diferença p = 0,45. E sobre os valores diâmetro diastólico o HIIT pré- exercício foi = 

- 1,2 mm, e pós- exercício -3,6 mm, com diferença p = 0,34; também observaram os valores 

RRE e o pré-exercício foi = -2,8 mm, e pós-exercício = -5,2 mm; com diferença p = 0,02 

(ELLINGSEN et al., 2017). Em relação ao VO2
 máximo, também não houve diferença 

significativa utilizando HIIT, com diferença p = 0,70. 

Angadi et al. (2014), apresentam que a pressão arterial diastólica foi reduzida após 
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HIIT tendo diferença p = 0,05, uma tendência também foi observada para a redução da 

pressão arterial sistólica após TCM com a diferença p = 0,06. No índice de volume do átrio 

esquerdo o TCM pós-exercício apresentou = -3,3 ± 6,6 ml/m2, e o HIIT pós-exercício foi = 

5,8 ± 10,7 ml/m2 e p = 0,06. Considerando VO2 máximo utilizando o HIIT, o pré- exercício 

= 19,2 ± 5,2 ml.kg-1.min-1, e o pós-exercício = 21,0 ± 5,2 ml.kg-1.min-1, com diferença p = 

0,04, mas o TCM manteve-se inalterada após essa intervenção (pré: 16,9 ± 3,0 ml.kg-1.min-

1; pós: 16,8 ± 4,0 ml.kg-1.min-1, p = 0,93). 

Lima et al. (2018), nas variáveis analisadas demonstraram que houve aumento do 

diâmetro da artéria braquial, sendo identificado que o pré-exercício = 3,96 mm, e pós-

exercício = 4,33 mm, com diferença p = < 0,01; também ocorreu a diminuição na pressão 

arterial sistólica, o pré-exercício = 138 mmHg; e o pós-exercício = 125 mmHg; com 

diferença p = < 0,01; a dilatação mediada por fluxo pré-exercício = 5,91, pós-exercício = 

3,55 e p = 0,162; sobre a pressão arterial diastólica pré-exercício foi = 81 mmHg, e pós-

exercício = 77 mmHg e p = 1,000. Assim, os dados não se alteraram significativamente. 

 

Tabela de 1 – Resumo dos Resultados  

Autores Intervenção Teste Comparação 
entre grupos 

Pacientes  Resultados 

Madssen et 
al. (2014) 

Exercício total: 
36±2 minutos 
H = 4 x 4 minutos  
RA = 4 x 3 minutos  
3 x sessões/semana 
12 meses 
  
 

E HIIT  
TCM 
 

N = 49 
I = > 18  
F = 15 
M = 34  
 

HIIT > VO2  
TCM > VO2 
P = 0,22 
 

Ellingsen et 
al. (2017) 

Exercício total: 38 
minutos 
H = 4 minutos  
RA = 3 minutos  
3 x sessões/semana 
12 semanas  
 

E e C HIIT  
TCM 
RRE 

N = 261 
I = 42 - 78 
F = 49  
M = 212 
 

HIIT > DD  
TCM > DD 
P = 0,22  
RRE = DD 
HIIT > VO2  
TCM > VO2 
P = 0,70 
 

Angadi et al. 
(2014) 

Exercício total: 30 
minutos 
H = 4 minutos  
RA = 3 x 3 minutos  

E HIIT  
TCM 
 

N = 19  
I = 70  
F = 0 
M = 19 

HIIT > PA  
TCM > PA 
P = 0,06 
HIIT > VO2  
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3 sessões/semana 
4 semanas 
 

 
 

TCM > VO2 
P = 0,04 
 

Lima et al. 
(2018) 

Exercício total: 36 
minutos 
H = 4 minutos 
RA = 3 minutos  
1 dia 
 

E HIIT  
 

N = 16  
I = 40 - 75 
F = 9 
M = 7 
 

HIIT > DAB 
P = 0,22 
HIIT > DMF 
P = 0,22 
HIIT > PA 
P = 0,22 
 
 

Legenda: DD, diâmetro diastólico; DAB, diâmetro da artéria braquial; DMF, dilatação pelo fluxo; E, esteira; 
HIIT, treinamento intervalado; C, cicloergômetro; F, Mulheres; H, alta intensidade; I, Idade; M, Homens; N, 
Número; P, diferença significativa; PA, pressão arterial; TCM, treinamento contínuo moderado; RA, 
recuperação ativa; RP, recuperação passiva; RRE, exercício regular; VO2, consumo máximo de oxigênio. 
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5. DISCUSSÃO 

Este estudo constitui-se de uma revisão de literatura através de uma estratégia 

sistemática, considerando os artigos e suas variáveis publicados nos últimos cinco anos no 

banco de dados da PubMed, acerca do efeito do protocolo HIIT para a reabilitação das 

capacidades físicas de pessoas com doenças cardiovasculares. 

Mesmo encontrado apenas 4 estudos na fase de seleção final, o principal achado 

do presente estudo, foi que a intervenção do protocolo HIIT supervisionada geraram 

resultados minimamente semelhantes à eficiência do TCM na saúde. De fato, houve uma 

diferença numérica no VO2
 máximo no estudo de Madssen et al. (2014), e Ellingsen et al. 

(2017), que possuíam a maior tendência no grupo HIIT em relação ao grupo TCM, mas que 

na conclusão são de pequena proporção, não sendo um grau significativo segundo esses 

autores, isto também se refletiu na condição da pressão arterial, sendo a propensão maior no 

grupo HIIT. Mas se atentarmos para o alguns pontos do estudo de Madssen et al. (2014), 

podemos notar que esse se constituiu de um protocolo de intervenção HIIT de apenas uma 

sessão supervisionada a cada mês durante 12 meses, ou seja, esse protocolo não é uma 

pratica frequente, assim esse aspecto é um fator que pode ter reduzido a resposta ao HIIT. 

Ribeiro et al. (2017), expõem em seu estudo, no qual também seguiam um protocolo de 

treinamento de baixo volume, porém com sessões mais frequentes a cada duas sessões por 

semanas, observaram assim maiores resultados em relação ao HIIT sobre os valores de VO2
 

máximo, e na PA, o que aponta que os estímulos devem ser mais frequentes.  

Outro fato importante que deve ter reduzido os valores, e que nos estudos de 

Ellingsen et al. (2017), 51% dos pacientes que praticavam o HIIT, treinaram erroneamente 

em intensidade menor que a prescrita, na faixa aproximadamente de 88-92% da frequência 

cárdica máxima, enquanto também no grupo TCM a prática estava fora da intensidade, 

treinando em intensidade mais alta a 74-82% da frequência cardíaca máxima, o que pode 

ter sido um aspecto importante no baixo resultado do HIIT, porque na sua definição Gibala; 

Hawley (2017), consideram que o treinamento intervalado pode ser classificado 

tipicamente em esforços submáximos que provocam ≥80% da frequência cardíaca máxima, 

o que demonstra que o grupo TCM do estudo Ellingsen et al. (2017), estavam treinando em 

faixas próximas ou iguais a alta intensidade, enquanto o grupo HIIT se exercitava em 

condições menores do que o alvo do estudo.  
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Ellingsen et al. (2017), e Lima et al. (2018), demonstraram que o HIIT provocou 

uma incidência maior no diâmetro diastólico, no diâmetro da artéria braquial, na dilatação 

pelo fluxo, na pressão arterial, em comparação da prática de exercícios regulares ou 

inatividade física (ELLINGSEN et al., 2017; e LIMA et al., 2018).  O estudo confirmou a 

hipótese de que um programa de intervenção do protocolo HIIT crônico ou agudo, ajuda no 

remodelamento miocárdico em pacientes DCV estável, pois Ellingsen et al. (2017), 

utilizaram de uma intervenção de 12 semanas, e Lima et al. (2018), realizaram uma sessão, 

e após a intervenção não se demonstrou deterioração da função cardíaca, o que é 

frequentemente relatado depois da internação. O que entra de acordo com o estudo de 

Ribeiro et al. (2017), que essas pessoas têm a perda da função depois dos eventos 

cardiovasculares, e que os programas HIIT supervisionados mostraram ser benéficos a 

longo e curto prazo para manter as capacidades funcionais.   

A partir dos 4 artigos considerados, foi observado que em 2 estudos o HIIT e TCM 

foram igualmente efetivos para aumentar o VO2 máximo (MADSSEN et al., 2014; 

ELLINGSEN et al., 2017); em 1 dos estudos o HIIT foi superior a TCM para o VO2 

máximo (ANGADI et al., 2014); 1 estudo não analisou o VO2 máximo entre HIIT e TCM 

(LIMA et al., 2018).  2 estudos consideram a PA após o HIIT (ANGADI et al., 2014; 

LIMA et al., 2018); apenas 1 estudo comparou os diferentes resultados do protocolo HIIT e 

TCM sobre a PA, no qual o HIIT foi capaz produzir resultados melhores para diminuir os 

valores da pressão arterial média (ANGADI et al., 2014); 2 estudos não observaram a PA, 

entre HIIT e TCM (MADSSEN et al., 2014; ELLINGSEN et al., 2017). Esses dados são 

importantes, porque segundo Serna et al. (2016), às más condições crônicas em pessoas 

com doenças cardiovasculares são sempre evidências com ligação ao VO2 máximo, e sobre 

os valores de PA, por isso melhorar essas capacidades fisiológicas é de grande importância 

para a saúde de indivíduos com DCV.  

Observamos também que o VO2 máximo foi à única variável em comum entre 3 

estudos (MADSSEN et al., 2014; ELLINGSEN et al., 2017; ANGADI et al., 2014); esses 

também evidenciaram dados similares sobre o resultado do VO2 máximo após a 

intervenção do HIIT. E relevante a mencionar que os protocolos de exercícios são 

equivalentes, e os valores descritos aparentam ser muito próximos em relação ao VO2 

máximo, mas Angadi et al. (2014), afirmam que o HIIT apresenta superioridade comparada 
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ao treinamento TCM (ANGADI et al., 2014).  

Em relação aos eventos adversos durante as sessões de treinamento ou no teste de 

exercício máximo. No estudo de Madssen et al. (2014), todos os pacientes completaram os 

testes previstos, sendo que no grupo de intervenção a frequência apresentada teve média de 

7,8 a 8 sessões. Também foi observado que nenhum dos participantes mudou o uso de 

medicamentos durante o período do estudo, esse relatou apenas dois casos de 

hospitalização em cada grupo. Já nos ensaios de Ellingsen et al. (2017), 202 pacientes 

completaram o protocolo de intervenção, e durante o período de acompanhamento da 

semana 13 e 52, houve uma tendência para mais pacientes internados em hospitais devido a 

eventos cardiovasculares em HIIT com o número total de 19 casos, já nos outros protocolos 

de treinamento foram relatadas 8 internações em TCM, e 17 em RRE, sendo essa tendência 

também observada no final da semana 52, numericamente são descritos 32 casos associados 

ao HIIT; 18 em TCM, e 26 RRE. O número correspondente de eventos graves no fim da 

semana 52 foi igual a 3 casos em HIIT; 3 no TCM, e 1 RRE. Esses valores no estudo 

Ellingsen et al. (2017), podem ser questionados, pois o exercício em grupo é uma 

preocupação importante nessa população, e anteriormente se relatou que não havia controle 

da frequência cárdica, o que mostra uma dificuldade no controle dos testes. Liou et al. 

(2016) afirmam que é importante abordar esse protocolo exercício em ensaios bem 

planejados, controlados, com mecanismos adequados para o acompanhamento a curtos e 

longo prazo, sendo razoável adaptar os programas de exercícios às circunstâncias 

individuais (LIOU et al., 2016). Angadi et al. (2014), relataram que 13 pacientes 

completaram todas as sessões de exercícios planejados, e 2 sujeitos completando entre 11-

12 sessões. Em relação ao uso de medicamentos, Angadi et al. (2014), registraram a 

constância durante todo o estudo, também não foram relatadas lesões musculoesqueléticas 

durante o treinamento ou eventos cardiovasculares significativos. Lima et al. (2018), 

assinalaram que todos os pacientes que realizaram o protocolo de exercícios e conseguiram 

completá-lo, Lima et al. (2018), em seu estudo bem objetivo, afirmaram que não ocorreram 

eventos adversos durante o experimento. Assim, Lima et al. (2018), relatam que o HIIT é 

observado com boa aceitabilidade dos grupos de intervenção, sem incidentes ou 

complicações registrados durante o programa de treinamento. Jaureguizar et al. (2016), em 

uma analise semelhante a essa, entre as várias variáveis analisadas, verificaram a segurança 
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do uso treinamento HIIT e afirmaram que a ausência de eventos adversos são dados 

tranquilizadores para prescrição do protocolo para essa população. 

5.1 LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS  

Esta foi uma revisão sobre os efeitos da intervenção do HIIT para a reabilitação de 

pacientes com DCV, reconhecemos que mais artigos devem ser incluídos, como também 

outras bases de dados, e outras variáveis fisiológicas são necessárias para demonstrar o 

efeito do protocolo HIIT, esses apontamentos têm o intuito de obter melhores conclusões 

acerca dessa estratégia de exercício para o uso de um programa de reabilitação 

cardiovascular.  
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6. CONCLUSÃO  

Concluímos que os efeitos do HIIT são benéficos para a inatividade física de 

pessoas com DCV estáveis, e proporciona a melhora das capacidades funcionais como VO2 

máximo, e PA, e ajuda no remodelamento do miocárdio. O mais importante deste estudo, 

foi que o treinamento não demonstrou deterioração da função cardíaca, que ocorre 

frequentemente após a alta da internação hospitalar. Em alguns estudos, observaram que as 

adaptações fisiológicas são superiores ao treinamento contínuo, mas os efeitos do HIIT são 

apontados no mínimo semelhantes ao TCM. Mais estudos necessitam ser realizados 

pensando em analisar o efeito do HIIT sobre valores do diâmetro da artéria braquial, pois 

aumento do fluxo sanguíneo e de estrema importância para essa população.  
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