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1. RESUMO 

A doença arterial periférica (DAP) é uma manifestação da doença 

aterosclerótica que traz consequências significativas à redução da qualidade de 

vida, capacidade funcional, além do aumento de risco da morbidade cardiovascular. 

O presente estudo tem por objetivo verificar o efeito de um treinamento concorrente 

sobre parâmetros hemodinâmicos e autonômicos de pessoas com histórico de DAP.  

Para isso, serão recrutados 20 participantes, com sintomas e/ou diagnóstico médico 

de DAP, do sexo masculino e feminino, entre 20 e 60 anos. 

2. INTRODUÇÃO 

A doença arterial periférica (DAP) é uma manifestação da doença 

aterosclerótica, que é caracterizada por diminuição do fluxo sanguíneo, resultante do 

estreitamento gradual da luz dos vasos e consequentemente a uma redução do 

aporte sanguíneo para os tecidos causando dor no exercício, aliviado pelo descanso 

(claudicação intermitente). A doença traz duas consequências significativas: a 

redução da qualidade de vida e capacidade funcional (GUIDON & MCGEE, 2013). 

A prevalência é igual em homens e mulheres. A doença aumenta com a idade 

e recentemente um estudo indicou que mulheres são mais afetadas que homens 

com idade > 40 anos (CUCATO et al., 2016). 

O quadro clínico de DAP é manifestado por sinais e sintomas de claudicação 

intermitente, dores em membros inferiores associados ao declínio funcional. Por sua 

vez estes sinais e sintomas estão relacionados a outras doenças como diabetes 

mellitus, hipertensão, doenças renais, tabagismo, colesterol alto, obesidade, 

sedentarismo e avanço da idade como os maiores fatores de risco a DAP (KULLO & 

ROOKE. 2018). O exercício físico deve ser preconizado como um método de 

tratamento inicial para os sinais e sintomas apresentados pelo indivíduo com DAP 

(NORGREN  et al., 2007), pois a prática de exercícios físicos contínuos, contribuem 

para a redução dos sintomas, resultando a longo prazo, um aumento funcional de 

indivíduos com DAP (SHINNO et al., 2017).  

3. OBJETIVOS 

O presente estudo tem por objetivo verificar o efeito de um treinamento 

concorrente sobre parâmetros hemodinâmicos e autonômicos de homens e 

mulheres com histórico de doença arterial periférica.  



4. METODOLOGIA   

             O presente estudo será realizado no Laboratório de Reabilitação 

Cardiorrespiratória e do Movimento Humano da Universidade São Judas Tadeu. A 

seleção da amostra será não probabilística intencional, composta por 20 

participantes, do sexo masculino e feminino, com idade variando entre 30 e 60 anos, 

e que apresentem diagnóstico de DAP, ou seus sintomas clássicos. Serão excluídos 

os participantes que apresentarem patologias ortopédicas que impossibilitem a 

execução do treinamento, assim como aqueles que apresentarem 3 faltas, sem a 

possibilidade de reposição. Serão utilizados os seguintes equipamentos: Esteira 

ergométrica Johnson Jet3000®; Cicloergômetro Ergometric 6.0; Frequencímetro da 

marca Polar® modelo RS 800 CXSD; Frequencímetro da marca Polar® modelo FS II 

CXSD; Balança da marca Filizola®; Fita métrica da marca Sanny®; Bioimpedância 

elétrica da marca Biodinamics®; Eletrocardiograma Ecafix EG700.2® com software 

Cardio Control e Analisador de gases VO 2000®. Os resultados serão apresentados 

como média ± erro padrão da média (EPM). Todos os participantes do estudo 

assinaram um Termo de Consentimento Livre Esclarecido e o protocolo da pesquisa 

será composto por 3 fases: Fase 1 - Avaliação Inicial: Os participantes 

permaneceram 15 minutos em repouso para registro da FC e ao final desse período 

foi realizada medida de PA que foram mensuradas 3 vezes (com intervalo de 2 

minutos entre cada mensuração) no período basal. Em seguida, foi realizada a 

avaliação da composição corporal. Depois disso, realizada a avaliação de 1RM de 

diversos grupos musculares. Por fim, responderam a um questionário detalhado 

para determinação das características individuais. Dois dias após os primeiros 

testes, a capacidade cardiorrespiratória foi avaliada através do teste 

ergoespirométrico seguindo o protocolo de Bruce, FC durante o teste monitorada 

através do eletrocardiograma e a PA aferida a cada incremento de carga. Ao final do 

teste houve um período de recuperação de 15 minutos e realizada novamente 

medida de PA. Fase 2 - Período de treinamento: Os participantes serão submetidos 

a um período de treinamento físico por 8 semanas, com frequência de 3 vezes por 

semana. O Protocolo ocorrerá na 1ª semana com adaptação na esteira, composta 

por 5 minutos de aquecimento a 50% da FC máxima, 30 minutos de exercício com 

uma intensidade de 60% da FC máxima e 5 minutos de desaquecimento a 50% da 

FC máxima. Após o treino em esteira será realizado um treinamento de força, 

envolvendo circuito funcional, com 60% da carga voluntária máxima obtida no teste 



de 1RM; Da 2ª a 8ª semana o participante fará 5 minutos de aquecimento a 50% da 

FC máxima, 30 minutos de exercício com uma intensidade de 70% da FC máxima, e 

5 minutos de desaquecimento a 50% da FC máxima. Após o treino em esteira será 

realizado um treinamento de força, envolvendo circuito funcional, com 70% da carga 

voluntária máxima obtida no teste de 1RM. Fase 3 - Reavaliação final: Após o 

período de treinamento será realizada a reavaliação seguindo os protocolos da Fase 

1.O Teste t de Student, ANOVA e correlação de Pearson serão devidamente 

aplicadas para análise dos dados. Valores p<0,05 serão considerados significativos. 

Todas as análises estatísticas serão analisadas com o software SPSS 21.0. 

4. DESENVOLVIMENTO  

Inicialmente o projeto foi analisado pelo CEP/ USJT sendo aprovado sob 

parecer de número 2.658.496/2018. Após essa etapa, começamos o recrutamento 

da amostra, sendo este realizado através do uso das mídias sociais. Os voluntários 

interessados, responderam a uma pequena triagem, cujo objetivo era verificar a 

presença da DAP, ou seus sintomas, que envolviam: edema, dor na perna, 

vermelhidão, formigamento, cansaço nas pernas, varizes, câimbras, etc. Após a 

análise desse material, e a confirmação da disponibilidade dos voluntários para 

participar do período de treinamento concorrente, foi iniciada a fase de coleta de 

dados, e que ainda não foi finalizada até a presente data.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Após a divulgação do estudo nas mídias sociais, 114 pessoas responderam à 

triagem, sendo 95 mulheres e 19 homens. Destas, 34 pessoas compareceram para 

as avaliações iniciais, sendo que apenas 19 fizeram apresentavam disponibilidade 

para a realização das próximas etapas do estudo. Destes, 15 eram do sexo feminino 

e 4 do sexo masculino, com idade média de 46 anos. 
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