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O envelhecimento biológico é um processo geneticamente determinado ou pré-programado, 

sendo diretamente influenciado pela expressão gênica e pela presença de polimorfismos ligados à 

senescência celular. Homens e mulheres com IC de origem isquêmica quando comparados a 

indivíduos controle sem a doença ou indivíduos com IC de origem não isquêmica, evidenciando 

processo de envelhecimento celular acentuado. Atualmente sugere-se que o envelhecimento 

celular biológico pode ser amenizado por comportamentos de promoção da saúde como o 

exercício físico sendo este é indicado por diversas diretrizes nacionais e internacionais como uma 

ferramenta não medicamentosa no tratamento da insuficiência cardíaca. No entanto, os protocolos 

de reabilitação habitualmente incluem apenas exercícios cíclicos convencionais, resultam em 

baixa aderência aos programas de reabilitação cardíaca o que pode interferir nos resultados dos 

desfechos clínicos influenciáveis pelo tratamento não farmacológico. Neste sentido, este estudo 

tem por objetivo avaliar a ação de diferentes modalidades de exercício físico sobre a modulação 

de marcadores genéticos e inflamatórios de envelhecimento em indivíduos com IC de origem 

isquêmica. Metodologia: Ensaio Clínico Randomizado, em que serão recrutados indivíduos de 

ambos os sexos, com idade ≥ 40 anos, com diagnóstico clínico de Insuficiência Cardíaca de 

origem isquêmica, procedentes dos serviços de cardiologia dos setores públicos e privados. Os 

sujeitos serão aleatoriamente randomizados em 2 grupos de treinamento: 1) Reabilitação 

Convencional, que será submetido a sessões supervisionadas de exercício durante 12 semanas 

composta de com 5 minutos de aquecimento, 30 minutos de exercício aeróbio em esteira 

ergométrica em zona alvo de treinamento, 5 minutos de exercício de alongamento e 2) 

Reabilitação através da dança, durante 12 semanas, com frequência de 3 vezes/semana, todas as 

sessões terão o tempo total de 40minutos, sendo destinados 5 minutos para aquecimento, 30 

minutos para treino aeróbio principal através da dança com Samba Brasileiro e 5 minutos ao final 

para exercícios de alongamento. No período pré-intervenção, em ambiente privativo, todos os 

indivíduos serão submetidos a avaliações sociodemográficas (ABEP) e antropométricas (massa 

corporal e estatura) bem como responderão aos questionários para avaliação da função sexual 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

Índice Internacional de Função Erétil (IIFE), Índice de Função Sexual Feminino (IFSF), dor 

musculoesquelética em participantes de RCPM (Q-ADOM), Nível de Atividade Física e SF-36. 

Estes indivíduos também serão submetidos ao teste ergoespirométrico, e coleta sanguínea. Após 

período de intervenção, os questionários citados anteriormente, teste ergoespirométrico e coleta 

sanguínea, serão realizados novamente.  

 
Este projeto esta em fase de coleta de dados, onde até o presente momento foram realizadas 

as avaliações pré-intervenção de 5 indivíduos, estando estes em intervenção. Um artigo foi 

desenvolvido com o título “DANÇA, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E FUNÇÃO ERÉTIL: 

Perspectiva de melhor manejo clínico, sendo enviado a revista International Jounal of 

Cardiovascular Science. Adicionalmente, um TCC de graduação em Fisioterapia está sendo 

vinculado a este projeto. 

 

  


