
Em Portugal, de acordo com o relatório do Programa Nacional para as Doenças 
Cérebro-Cardiovasculares 2017, apenas 8% dos doentes com enfarte do miocárdio tinham 
acesso a este tipo de reabilitação, ou seja, uma taxa bastante abaixo da taxa média de 
participação europeia que se situa acima dos 30%.

A Reabilitação Cardiovascular permite aumentar a qualidade de vida, autonomia e 
confiança de doentes cardíacos através de programas de exercício físico. É um programa 
realizado com a supervisão de um médico, e com monitorização contínua. Qualquer 
doente com insuficiência cardíaca, independentemente da idade, pode e deve frequentar 
programas de reabilitação cardíaca adequados à sua condição clínica.

Este documento resultou de algumas questões e dúvidas que a assistência colocou na 
Sessão Online, que decorreu no dia 24 de fevereiro, com o tema “A Reabilitação Cardíaca 
na Insuficiência Cardíaca”. A iniciativa online dirigida aos doentes, cuidadores e população 
em geral pode ser consultada no site da Associação – www.aadic.pt.

PERGUNTAS
FREQUENTES

REABILITAÇÃO
CARDÍACA

Pode e deve, vai ajudá-lo a sentir-se melhor. 
A actividade física mesmo que ligeira, por exemplo 
o caminhar, vai melhorar o funcionamento do coração.

Não se esqueça que a Insuficiência Cardíaca é uma doença 
crónica e que deve manter toda a medicação prescrita.

Tenho Insuficiência Cardíaca, 
posso fazer exercício?

É sempre melhor fazer exercício acompanhado 
mas o ritmo e a intensidade serão definidas 
de acordo com as orientações do seu 
Médico/Enfermeiro.

A caminhada é o exercício 
mais fácil de iniciar, evite 
fazê-lo após refeições 
pesadas e nas horas 
de maior calor ou frio.

Quando faço caminhadas devo fazer 
sozinho ou com companhia?

Antes de iniciar, peça conselhos ao seu Médico 
ou Enfermeiro para saber quando pode iniciar e qual 
o exercício mais adequado à sua situação clínica.

Se durante o exercício, sentir falta de ar, tonturas, dor 
no peito, náuseas ou suores frios, deve interromper 
o exercício. Se os sintomas persistirem contacte 
o seu Médico/Enfermeiro.

Posso fazer qualquer tipo de exercício?



O ideal e que facilita o controlo da frequência cardíaca, 
é ter um Pulsómetro. Os mais simples e fáceis de utilizar 
(banda para o pulso) são suficientes e com um custo 
entre 20-30 Euros.

Para fazer a caminhada devo controlar
o pulso?

> Dor, pressão ou sensação 
   de peso no peito
> Falta de ar excessiva
> Sensação de batimentos 
   cardíacos mais elevados
> Suores frios ou palidez
> Fadiga extrema após 
   o exercício

Tive um Enfarte de Miocárdio 
recentemente. Quais os sinais 
de alerta a que devo estar atento
durante o exercício?

Se não for possível entrar num programa de Reabilitação 
Cardíaca, damos-lhe alguns conselhos:

> Primeiro caminhe apenas
> Caminhe em terreno plano, evite as subidas
> Evite caminhar com muito frio ou calor excessivo
> Inicie com uma caminhada de 5 minutos na primeira 

semana, aumente para 10 minutos na 2ª semana e 
gradualmente até atingir os 30 minutos (idealmente 
será às 6 semanas)

> Após as 6 semanas, informe-se junto da Equipa Médica se 
pode aumentar a intensidade do exercício.

Siga sempre as orientações dadas 
pelo seu Médico no momento da alta

Deve interromper 
o exercício e contactar 
o seu Médico.

O que devo fazer se tiver sintomas?

Fonte:

HEART FAILURE 
MATTERS
https://www.heartfailurematters.org/pt-pt/

Fonte:

HEART FAILURE 
MATTERS
https://www.heartfailurematters.org/pt-pt/

Se realizar as atividades diárias de forma a conservar 
energia, conseguirá fazer mais.

Tente pôr em prática as seguintes técnicas para manter energia:

 Puxe objetos pesados em vez de os empurrar.

 Coloque uma cadeira ou banco alto na cozinha para se sentar 
se se sentir cansado enquanto prepara as refeições ou faz limpezas.

 Se estiver de pé enquanto realiza uma atividade, certifique-se 
de que consegue trabalhar ao nível da cintura, para não se esticar 
ou dobrar demasiado.

 Coloque os objetos mais pesados que utiliza mais vezes ao nível 
da cintura. Por exemplo, na cozinha, coloque os pratos, os recipientes 
pesados ou as panelas em prateleiras ao nível da cintura.

 Se tiver escadas em casa, planeie com antecedência para não ter 
de subir e descer muitas vezes.

Saiba mais em: www.aadic.pt/

/AADIC-Associação de Apoio aos Doentes 
com Insuficiência Cardíaca

/aadicardiaca /AADIC IC


