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Introdução: A insuficiência cardíaca crônica (ICC) leva a alterações de incapacidade
da contração miocárdica, tornando o coração incapaz de bombear quantidades
suficientes de sangue para atender as necessidades metabólicas, conseqüentemente
gerando redução da tolerância ao exercício, estando associada à dispnéia e fadiga
muscular. O Treinamento Muscular Inspiratório (TMI) é uma das formas utilizadas
para melhorar, aumentar ou preservar força e resistência muscular inspiratória, bem
como o Treinamento Aeróbico (TA) na reabilitação e manutenção da qualidade de
vida, por estimular a remodelação cardíaca e melhorar adaptações hemodinâmicas.
Objetivo: Revisar a literatura e as evidências disponíveis sobre os efeitos do
treinamento muscular inspiratório e treinamento aeróbico em indivíduos com
insuficiência cardíaca e benefícios que esses tratamentos podem trazer quando
associados, buscando elucidar os meios de avaliação mais acessíveis com bons
resultados a prática clínica. Metodologia: A busca foi realizada a partir das bases de
dados PubMed, LILACS, SciELO, BVS e Pedro, baseando-se nos estudos publicados
entre os anos 2000 a 2017. Os critérios de inclusão foram: ensaios clínicos
randomizados, revisões de literatura, estudo de caso, pesquisas experimentais; ter
como sujeitos de pesquisa indivíduos com IC submetidos ao TMI e ao TA e estar
publicado nos idiomas português, inglês e espanhol. Os critérios de exclusão foram os
artigos que não abordaram o TMI e TA em indivíduos com ICC e trabalhos que não
estiveram dentro do ano estabelecido. Resultados: Foram encontrados 130 artigos
abordando o tema proposto de forma geral. Destes, 75 foram excluídos, pois não
correspondiam os critérios estabelecidos, 55 foram considerados para inclusão, destes,
26 apresentaram estudos relacionados ao treinamento muscular inspiratório como
tratamento único, sendo 15 deles estudos de intervenção e 11 revisões de literatura. 19
abordaram o treinamento aeróbico como intervenção única sendo 6 deles estudos de
intervenção e 11 revisões de literatura, recomendações das associações de reabilitação
cardíaca. E 10 estudos descreveram ambos os treinos associados, 7 deles com
protocolos de intervenção e 3 revisões de literatura. A associação dos treinamentos
TMI e TA para o tratamento da ICC acarretaram maiores benefícios se comparados
aos treinos realizados isoladamente, os indivíduos tratados tiveram melhores resultados
na capacidade funcional obtida no TC6, aumento da força muscular inspiratória
avaliada pela manovacuometria e qualidade de vida pelo questionário de Minnesota.
Conclusão: Portanto conclui-se que os planos de tratamento compostos por TMI
associado ao TA são eficazes no tratamento da insuficiência cardíaca, é de suma
importância reavaliar periodicamente certificando que os treinos estão adequados.
Deste modo proporcionando aumento da sobrevida desses pacientes.
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