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REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR NA COVID-19

CARDIOPULMONARY REHABILITATION IN COVID-19 

RESUMO
A doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) é uma doença, cujas manifestações 

moderadas e graves exigem internação com oxigenoterapia e ventilação mecânica prolon-
gada com grave perda muscular periférica e consequentemente da capacidade funcional. 
Objetivo: Avaliar e identificar o impacto da reabilitação cardiopulmonar na fase ambulatorial 
em pacientes após contaminação pelo SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome co-
ronavirus 2). Método: O presente estudo é uma revisão narrativa da literatura. Para seleção 
dos artigos, foram englobadas publicações nacionais e internacionais em ciências da saúde 
de maneira ampla e selecionados de acordo com o objetivo da pesquisa. Resultado: Dentre 
1180 artigos, após exclusão de revisões, diretrizes e consensos, foram incluídos neste estudo 
apenas oito, voltados à reabilitação cardiopulmonar ambulatorial. A quantidade limitada 
de estudos possibilitou identificar os princípios e impacto da reabilitação cardiopulmonar 
no tratamento das complicações da Covid-19. Conclusão: A reabilitação cardiopulmonar 
baseada em exercício pós internação por Covid-19 pode melhorar a capacidade funcional, 
pulmonar e a qualidade de vida, e deve ser individualizada e adequada às características 
dos pacientes, apesar da literatura escassa até o momento.

Descritores: Fisioterapia; SARS-CoV-2; Covid-19.

ABSTRACT
The disease caused by the novel coronavirus (Covid-19) is a disease whose moderate 

and severe manifestations require hospitalization with oxygen therapy and long-term mechani-
cal ventilation with severe peripheral muscle loss and, consequently, reduced functional 
capacity. Objective: To assess and identify the impact of cardiopulmonary rehabilitation in 
the outpatient setting in patients who have been contaminated with SARS-CoV-2 (Severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2).  Method: This study is a narrative review of the 
literature. The articles selected included national and international publications on health 
sciences in general and according to the purpose of the research. Results: Among 1180 
articles, after excluding revisions, guidelines and consensus, only eight articles about 
outpatient cardiopulmonary rehabilitation were included in this study. The limited number 
of studies allow to identify the principles and impact of cardiopulmonary rehabilitation in the 
treatment of complications of Covid-19. Conclusion: Cardiopulmonary rehabilitation based 
on exercise after admission by Covid-19 can improve functional and pulmonary capacity 
and quality of life, and the characteristics of patients should be individualized and adequate, 
despite the limited literature available so far.

Keywords: Physical Therapy Specialty; SARS-CoV-2; Covid-19.

INTRODUÇÃO
A doença causada pelo novo coronavirus (Covid-19) é 

conhecida por causar insuficiência respiratória aguda com 
alterações cardiopulmonares não totalmente esclarecidas.1 
As manifestações graves acometem de 31% a 67% dos pa-
cientes internados e estes podem evoluir com a síndrome do 
desconforto respiratório agudo, caracterizada por hipoxemia 
grave, necessidade de oxigenoterapia, suporte ventilatório e 
equipe habilitada para os cuidados dos pacientes graves.2-4 

O tratamento e a evolução destes pacientes, após a 
infecção, ainda se apresenta em construção. Os pacientes 

acometidos que sobrevivem, necessitam de seguimento 
ambulatorial com equipe multiprofissional com expertise em 
reabilitação.5,6 A perda funcional decorrente das complica-
ções com fraqueza muscular global e neuropatias, mostram 
a necessidade de acompanhamento médico e reabilita-
ção cardiopulmonar (RCP).5 Estudos iniciais demonstram 
esta intervenção como capaz de melhorar a capacidade 
funcional, qualidade de vida e prognóstico.7-9 O objetivo 
desta revisão foi identificar o impacto da RCP na fase am-
bulatorial em pacientes após infecção por SARS-CoV-2 
(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). 
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MÉTODO
O presente estudo foi uma revisão narrativa da literatura. A 

pesquisa por artigos/estudos que abordaram o tema foi feita 
em bases de dados nacionais e internacionais em ciências 
da saúde de maneira ampla selecionados de acordo com o 
objetivo da pesquisa. Foram confeccionadas estratégias de 
busca sensibilizadas nas seguintes bases de dados: Scielo, 
Lilacs e Pubmed/Medline. 

Foram empregados descritores controlados existentes 
no DeCs (Descritores da Ciência da Saúde): “severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2”[Supplementary Con-
cept] OR “severe acute respiratory syndrome coronavirus 
2”[All Fields] OR “ncov”[All Fields] OR “2019 ncov”[All 
Fields] OR “Covid 19”[All Fields] OR “sars cov 2”[All 
Fields] OR ((“coronavirus”[All Fields] OR “cov”[All Fields]) 
AND 2019/11/01:3000/12/31[Date - Publication])) AND 
“respiratory”[All Fields] AND (“rehabilitant”[All Fields] OR 
“rehabilitants”[All Fields] OR “rehabilitate”[All Fields] OR 
“rehabilitated”[All Fields] OR “rehabilitates”[All Fields] OR 
“rehabilitating”[All Fields] OR “rehabilitation”[MeSH Terms] OR 
“rehabilitation”[All Fields] OR “rehabilitations”[All Fields] OR 
“rehabilitative”[All Fields] OR “rehabilitation”[MeSH Subhead-
ing] OR “rehabilitation s”[All Fields] OR “rehabilitational”[All 
Fields] OR “rehabilitator”[All Fields] OR “rehabilitators”[All 
Fields]). Por fim, estes materiais foram lidos na íntegra, ca-
tegorizados e analisados criticamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em pesquisa inicial encontraram-se 1180 artigos, após 

exclusão de revisões, diretrizes e consensos, apenas oito 
publicações versavam sobre o tema, voltadas exclusivamente 
à reabilitação cardiopulmonar ambulatorial. Estes foram os 
artigos incluídos nessa revisão. A quantidade limitada de 
estudos possibilitou identificar os princípios e impacto da 
RCP no tratamento das complicações da Covid19. 

Covid19 e Doença Pulmonar
As sequelas pulmonares causadas pela infecção por 

SARS-CoV-2 ainda estão em estudos,6-9 mas tem-se de-
monstrado que os sobreviventes, que necessitaram de 
internação ou não, apresentam sintomas de dispneia, 
queda de saturação periférica de oxigênio e taquipnéia 
durante o esforço, o que também é observado em outras 
doenças pulmonares.10 

Bem estabelecida como ferramenta terapêutica, a RCP 
tem como objetivo melhora da sensação de dispneia, preser-
var e/ou melhorar a função pulmonar, e melhorar a capacidade 
física e funcional dos pacientes.11 Preconiza como alicerces a 
educação do paciente e família, exercícios de força muscular, 
treino aeróbio, exercícios respiratórios e higiene brônquica.11

A literatura apresenta a fraqueza do músculo quadríceps 
em pacientes com doença pulmonar crônica, como carac-
terística, portanto deve-se fortalecer esta musculatura como 
visto em relato de caso.12 

Recomenda-se para o treinamento aeróbio um volume 
semanal de exercício de três a cinco vezes e carga de 60 
a 80% da frequência cardíaca de pico (FC pico), obtida em 
teste ergométrico, ou pelos limiares ventilatórios quando 
avaliado pelo teste cardiopulmonar de exercício. Na ausência 

dos anteriores podem-se utilizar testes submáximos, como 
o teste de caminhada de seis minutos (TC6min). 

A prescrição do treinamento resistido se faz pelo teste 
de uma repetição máxima (1RM) com carga variando entre 
50-80% de 1RM, no mínimo duas vezes por semana.11 Nos 
casos de impossibilidade de atingir a frequência cardíaca alvo 
utilizando ergômetros de membros inferiores, pode-se realizar 
o uso de cicloergômetro e gestos esportivos de membros 
superiores. O objetivo de independência funcional deve 
estar no foco terapêutico, sendo realizado treino muscular 
e exercícios de ganho da independência funcional, com ou 
sem auxiliadores de marcha.11

Os pacientes com doença pulmonar também podem 
apresentar fraqueza de musculatura inspiratória.11 A carga 
do treinamento muscular inspiratório é entre 30 a 60% da 
pressão inspiratória máxima (PImáx), pelo menos cinco vezes 
por semana, com no mínimo uma série de 30 repetições. O 
treino muscular inspiratório independe da capacidade de 
deambular ou equilíbrio em cicloergômetro, o que permitiu 
sua utilização em pacientes com Covid-19.13 

Apesar de apresentar variações entre protocolos utilizados 
na Covid-19, existem resultados positivos em protocolos com 
seis semanas de duração, com dez minutos por sessão e 
ocorrem duas vezes por semana, quando comparado ao 
mesmo protocolo associado a treinamento muscular ins-
piratório (três séries de 10 repetições com 60% da PImáx), 
treino de tosse, treino diafragmático em posição supina e 
carga abdominal, alongamentos e exercício em casa. Ao 
avaliar os diferentes tipos de protocolos, verificou-se que os 
pacientes que apresentaram melhores resultados, obedeciam 
aos preceitos da RCP praticada em centros brasileiros, com 
maior duração e volume semanal realizados em casa para 
complementar ao atendimento ambulatorial.6

Covid-19 e doença cardiovascular
A doença arterial coronariana apresenta-se como fator de 

risco para pior prognóstico em infectados por SARS-CoV-2, 
no entanto, é importante observar que recomendações para 
Reabilitação Cardiovascular também podem beneficiar os 
sobreviventes da Covid-19.14-16 Mas para que isso aconteça, 
deve-se iniciar o programa com a estratificação de risco, por 
meio da avaliação da capacidade funcional, sintomatologia e 
coleta da história pregressa e atual, como também avaliação 
da fração de ejeção do ventrículo esquerdo.17 (Tabela 1) 

A carga de treinamento aeróbio é prescrita a partir dos 
limiares ventilatórios, FC Pico ou teste submáximo, como na 
Reabilitação Pulmonar,11 e o exercício resistido, com prescri-
ção pelo teste de 1RM com 50-80% desta carga. 

Apesar da semelhança aos preceitos da reabilitação 
pulmonar, a cardiovascular é dividida em quatro fases, sendo 
a primeira caracterizada por inicio na internação, as fases 
2 e 3 são ambulatoriais e a 4 não supervisionada. Dentre 
os benefícios fisiológicos estão, redução do duplo produto 
(frequência cardíaca X pressão arterial sistólica), aumento do 
consumo de oxigênio (VO2) máximo e redução do consumo 
de oxigênio pelo miocárdio (MVO2) máximo, aumento da 
distância percorrida no TC6min, com benefícios no aumento 
da longevidade e qualidade de vida.17 

Esta proximidade entre os protocolos de Reabilitação 
pulmonar11 e cardiovascular,17 permite que os pacientes com 
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sequelas da infecção por SARS-CoV-2 apresentem benefícios 
em ambas formas de tratamento, independente da ferramenta 
terapêutica utilizada após a alta hospitalar. Dessa forma a 
RCP tem como objetivo melhorar a sensação de dispneia, 
preservar e/ou melhorar a função pulmonar, e a capacidade 
física e funcional dos pacientes.6-9 

Indivíduos hipertensos apresentam maiores chances de 
progressão grave da doença causada pelo SARS-CoV-2. 
Doenças pulmonares associadas à hipertensão arterial têm 
maior risco de lesão miocárdica e morte.15,16,18 A reabilitação 
cardiovascular na hipertensão arterial sistêmica segue os 
princípios do treinamento aeróbio e resistido, e necessita de 
avaliação específica, (Tabela 1) recomenda-se a realização 
de teste cardiopulmonar de exercícios ou ergométrico, 
para prescrição de carga e identificar isquemia miocárdica. 
A recomendação de volume inicial de exercícios em hiperten-
são é de 150 minutos semanais com carga de treinamento 
entre 50 a 80% da FC pico, ou a utilização dos limiares 
ventilatórios. A utilização da escala de percepção de esforço 
de Borg durante o treinamento alcança valores entre 10-13 
(na escala de 6 a 20) e permite o controle da intensidade 
de treinamento.17 

O exercício físico reduz a resistência vascular periférica, 
diminui a atividade simpática e auxilia na normalização da 
pressão arterial. Mais estudos para identificar a real relação 
entre hipertensos e Covid-19, poderão auxiliar na realização 
de protocolos de reabilitação específicos aos sobreviventes 
da Covid-19.15,16,19

Tanto na reabilitação cardiovascular15 como pulmonar11 
baseadas em exercício físico, e com a utilização da escala de 
Borg há a possibilidade de controle e sustentação do treino 
aeróbio, o que permite aumento da densidade capilar, número 

de mitocôndrias e fibras musculares aeróbias. Além disso, 
quando associado ao treinamento resistido, observa-se ganhos 
em unidades motoras e maior habilidade em recrutá-las.20

Exercícios Respiratórios Gerais e Higiene Pulmonar
A busca de assistência a estes pacientes não pode se 

limitar a higiene pulmonar, mesmo àqueles com grave limita-
ção motora e neurológica, mas esta faz parte dos cuidados 
aos pacientes, que podem apresentar como sequela a hi-
persecretividade, disfagia, dificuldade em expectoração ou 
mesmo apresentarem traqueostomia.4,5 

O manejo da higiene pulmonar utiliza muitas técnicas 
que permitem serem adequadas às limitações de cada pa-
ciente.19 Protocolos chineses demonstram a utilização de 
treino de tosse e exercícios respiratórios na posição supina.6 
Descreve-se o uso de exercício respiratório com inspiração 
profunda e sustentada associada à expiração com resistência 
expiratória e posicionamento de membros superiores com 
dissociação de cinturas e rotação do tórax para melhora da 
mobilidade torácica, facilitando a expectoração.19 A gama 
de possibilidades de exercícios permite a adequação das 
técnicas a cada paciente e até mesmo realizá-los entre os 
atendimentos ambulatoriais.

Avaliação e Reabilitação Cardiopulmonar – 
Recomendações 

Os pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2 apresentam 
graus variados de acometimento pela doença, com compli-
cações cardiorrespiratórias, físicas e psicológicas.5-9 Existem 
poucos estudos clínicos sobre a reabilitação em pacientes após 
Covid19, por se tratar de uma doença recente e os sobreviventes 
se apresentarem em processo de tratamento.5-9

Tabela 1. Critérios de avaliação dos pacientes após Covid-19.

Avaliação Critérios
Geral Presença de sintomas gerais (SpO2, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, sudorese, febre, 

edema localizado, palidez e síncope, Escala de percepção de esforço de Borg) 
Presença de isquemia, arritmia, insuficiência cardíaca (Classificação funcional da  NYHA)
Presença de evento tromboembólico (localidade e gravidade)
Covid19: Teste negativo pós-contaminação e tempo de sintomas

Pulmonar Necessidade de oxigênio contínuo, ao esforço ou sem necessidade
Sintomas gerais em repouso e esforço
Força muscular respiratória (avaliação utilizando a  PImáx)
Espirometria 
Exames de imagem (radiografia e/ou tomografia computadorizada de tórax)

Cardiovascular Sintomas gerais em repouso e esforço
Presença de hipertensão arterial
Caracterização de arritmias e anginas
Presença de alteração da função renal
Presença de alteração de perfusão, edema de extremidades
Sinais de dor e/ou claudicação intermitente durante exercício
Avaliação da Fração de ejeção de Ventrículo esquerdo
Teste de Esforço ou Teste cardiopulmonar de exercício

Motora e neurológica Presença de plegias e/ou paresias ou distúrbios de sensibilidade
Presença de atrofias e/ou restrições de amplitude de movimento
Presença de amputações ou lesões periféricas
Presença de redução de equilíbrio e propriocepção
Uso de auxiliador de marcha (cadeira de rodas, muleta e andadores)
Avaliação da força muscular (teste de uma Repetição Máxima e teste de apreensão palmar)

Funcional Teste de caminhada de seis minutos, Escala de Barthel
Qualidade de Vida SF-36 e Questionário Respiratório do Hospital Saint George

SpO2: saturação periférica de Oxigênio; NYHA: New York Heart Association; PImáx: pressão inspiratória máxima; SF-36:questionário Short Form-36.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo - Supl - 2020;30(4):531-6



534

As pessoas acometidas pelo SARS-CoV-2 podem apre-
sentar diversas complicações, dentre elas o acometimento 
pulmonar,4-6,9 característica mais descrita. É comum o relato 
de hipoxemia presente em casos moderados e graves com 
necessidade de oxigenoterapia e restrição ao leito, como 
também a internação prolongada em terapia intensiva com 
uso de ventilação mecânica e necessidade de traqueostomia, 
sedação e bloqueadores neuromusculares, hemodiálise 
entre outros tratamentos que acarretam prejuízo respiratório, 
cardiovascular, renais, neurológicos e psicológicos.2-4 

Estas complicações acometem de modo variado a capaci-
dade funcional e qualidade de vida.6-9 Este amplo acometimento 
sistêmico exige um processo de reabilitação multifatorial de 
acordo com as complicações apresentadas após infecção.

A doença é de alta complexidade,4  e envolve problemas 
pulmonares, cardíacos e vasculares, tem indicação de um 
programa de reabilitação personalizado e cauteloso, adaptada 
a cada paciente.21 Para isso, é imprescindível à avaliação 
dos pacientes envolvendo critérios precisos para classificar 
e iniciar a reabilitação, com possibilidade de reavaliação 
sistematizada entre oito e 12 semanas. Propõe-se assim a 
associação dos critérios utilizados na Reabilitação Cardíaca17 

e Pulmonar.11 (Tabela 1)
Diversos pontos na avaliação do paciente (Tabela 1) 

dependem das adequações de cada centro de reabilita-
ção e possibilidade de realizá-las minimizando riscos de 
contaminação.20,22 Por isso é comum à restrição aos testes 
cardiopulmonar de exercício e de função pulmonar. 

A amplitude de complicações é grande, envolve perda 
de massa muscular generalizada,23 fadiga, rigidez articular,6 
disfagia,24 dificuldade de movimento, acometimento neurop-
sicológicos,5-9 tromboembolias até os quadros respiratórios 
mais graves necessitando de assistência ventilatória.25 Neste 
cenário há variações na gravidade quanto a capacidade 
funcional, avaliada pelo TC6min, teste de função pulmonar, 
e qualidade de vida pelo questionário SF36.6-9  

A avaliação por testes submáximos pode auxiliar também 
na prescrição de exercícios físicos, na ausência dos testes 
máximos, teste cardiopulmonar de exercício ou ergométri-
co.11,17 A fórmula de Karvonen26 é ferramenta convencional 
para prescrição da frequência cardíaca de treino, o que 
permite seu cálculo utilizando a (FC Pico) do teste submáximo 
ou idade, na prescrição do exercício físico.

Recentemente foi publicado estudo que utilizou o TC6min27 
para avaliação de hipoxemia silenciosa. Entre seis pacien-
tes que apresentaram queda de saturação durante o teste, 
quatro foram diagnosticados com evento tromboembólico, 
o que permite inferir que a avaliação primária dos pacientes 
é importante na prescrição de exercícios terapêuticos, mas 
também pode auxiliar em diagnóstico. 

Para facilitar a compreensão e entender as diversas condi-
ções que a RCP em fase ambulatorial, frente ao paciente com 
Covid19, a partir dos estudos encontrados, recomendamos 
abaixo um protocolo de RCP. (Tabela 2)

Cuidados nos Locais de Atendimento
Os locais de tratamento precisaram aumentar os cuida-

dos com risco de contaminações, utilizando espaçamento 
dos equipamentos, redução no número de pacientes por 
atendimento, constante higienização local e identificação 
de sintomas para possível distanciamento.20,28 Nos primei-
ros relatos sobre os cuidados necessários ao atendimento 
destes pacientes em reabilitação cardiopulmonar, os pontos 
abortados foram descritos como 4S, que abordam os itens 
simplicidade, segurança, satisfação e economia (save) na 
organização e realização dos atendimentos.20 

O uso de máscara diminui o risco de transmissão, mas 
traz desconforto durante a terapia e pode reduzir o desem-
penho no esforço e neste sentido a Escala de Borg pode 
auxiliar nesta percepção do esforço do paciente com a face 
recoberta pela máscara.

Tabela 2. Proposta de Protocolo de reabilitação cardiopulmonar para pacientes após infecção por SARS-CoV-2.

Protocolo Reabilitação Cardiopulmonar - Covid19

Exercício Aeróbio
Carga

Caminhada, exercícios ativos, esteira, cicloergômetro de membros superiores e inferiores e degrau
60 e 80% da FC de reserva 
Escala de Borg entre 4 e 6 (escala entre 0-10), SpO2 ≥90%

Volume Três vezes semana por 30 minutos

Exercício Resistido
Carga

Teste de 1RM
Avaliada semanalmente
50-80% 1RM, por pelo menos três grupos musculares

Volume
Duas - três vezes por semana
Três séries de 8-12 repetições e intervalo de dois minutos
Com aumento progressivo da carga entre 5-10% semanalmente

Treino Muscular Inspiratório
Carga
Volume

PImáx avaliada semanalmente para ajuste da carga
Pode utilizar o Powerbreath® ou Threshold IMT®
30-60% da PImáx
Cinco-sete vezes por semana
Uma-duas sessões diárias com 30 repetições ou até 30 minutos 

Exercícios respiratórios e Higiene Pulmonar
Reeducar o padrão respiratório, melhorar a ventilação pulmonar, aumentar mobilidade torácica e 
favorecer a eliminação de secreções

Avaliação inicial e após três meses
Teste de caminhada de seis minutos, teste de apreensão palmar e teste de uma repetição 
máxima para cada grupamento muscular

FC: frequência cardíaca; SpO2: saturação periférica de oxigênio; RM:  Teste de uma Repetição Máxima; PImáx: pressão inspiratória máxima.
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REAVALIAÇÃO SISTEMATIZADA DOS PACIENTES
Os testes submáximos utilizados na prescrição de exercí-

cios também é ferramenta na reavaliação dos pacientes para 
identificar a responsividade individual ou de todo o protocolo 
terapêutico estipulado.11,17,29,30

A avaliação muscular inspiratória e teste de 1RM de força 
muscular devem ser realizados semanalmente para reajuste 
da carga de treino, mas devem ser pontuados em momentos 
específicos como após oito e/ou 12 semanas para quantificar 
os efeitos do treinamento.11,17

Deve-se, quando possível, realizar o teste ergométrico ou 
teste cardiopulmonar de exercício para traçar novas cargas 
de treinamento e reavaliar a condição cardiovascular.17 E 
não menos importante, realizar a espirometria para avaliar 
se houve incremento ou manutenção da função pulmonar 
nesta doença cujas características ainda são desconhecidas 
ao longo do tempo.

A RCP demonstrou efeitos positivos em estudos pós 
Covid-19.6-9 A distância percorrida mostra aumento no TC6min, 
apesar da diferença entre protocolos, identificado em pontos 
específicos, como duração da reabilitação cardiopulmo-
nar, e que podem gerar questionamento relacionando a 

consequente melhora clínica a evolução natural da doença. 
Entretanto, estudos anteriores em pacientes após SDRA,29-31 
demonstram que nem sempre os pacientes alcançam a 
distância predita no TC6min mesmo após cinco anos.31

CONCLUSÃO
A reabilitação cardiopulmonar baseada em exercício, 

pós-internação por Covid-19, tendo como princípio a reabi-
litação cardiovascular e pulmonar, é ferramenta importante 
e determinante para o retorno das atividades de vida diária, 
e por isso deve ser individualizada as características dos 
pacientes sem prejuízo dos pilares do processo de reabi-
litação, contudo a literatura ainda é pobre em confrontar 
resultados e sustentar o melhor protocolo desenvolvido 
até o momento.
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