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PANDEMIA DA COVID-19: POTENCIAL PREVENTIVO E 
TERAPÊUTICO DA ATIVIDADE FÍSICA

COVID-19 PANDEMIC: PREVENTIVE AND THERAPEUTIC POTENTIAL OF 
PHYSICAL ACTIVITY

RESUMO
A pandemia do novo coronavírus estabeleceu um cenário mundial bastante 

desafiador, particularmente no que se refere à adoção/manutenção de uma vida 
fisicamente ativa. Neste artigo, abordamos a relação da pandemia da Covid-19 com 
os riscos cardiometabólicos e o sedentarismo, bem como destacamos o possível 
papel preventivo e terapêutico da atividade física nesse cenário. Estudos demonstram 
que a presença de comorbidades associadas ao sedentarismo, como obesidade, 
hipertensão arterial e diabetes têm sido relacionadas a um pior prognóstico em 
pacientes hospitalizados com Covid-19. Além disso, o período de isolamento social 
e as mudanças ocupacionais estão contribuindo para um estilo de vida ainda mais 
sedentário, o que pode impactar negativamente o desenvolvimento/agravamento de 
fatores de risco cardiometabólicos e de infecção viral. Por outro lado, os benefícios 
da prática regular de exercícios físicos na manutenção da saúde e na prevenção/
atenuação de disfunções relacionadas à piora de desfecho em pacientes com Covid-19 
são consenso na literatura. Diante desse cenário, a adoção/manutenção de um estilo 
de vida fisicamente ativo parece ser uma estratégia fundamental no enfrentamento 
da Covid-19, podendo impactar positivamente a saúde do indivíduo, dados os seus 
benefícios classicamente demonstrados e, consequentemente, reduzir o risco de 
doenças cardiovasculares futuras. De forma semelhante, programas de reabilitação 
poderiam favorecer o reestabelecimento da funcionalidade e da qualidade de vida 
para sobreviventes da Covid-19.

Descritores: Covid-19; Doenças Cardiovasculares; Comportamento Sedentário; Exercício 
Físico; Reabilitação.

ABSTRACT
The novel coronavirus pandemic has established a very challenging world scenario, 

particularly regarding the adoption/maintenance of a physically active lifestyle. In this 
article, we address the relationship between the Covid-19 pandemic and cardiometabolic 
risk and sedentarism, and we highlight the potentially preventive and therapeutic role 
of physical activity in this scenario. Studies show that the presence of comorbidities 
associated with sedentary lifestyle, such as obesity, high blood pressure and diabetes 
have been related to a worse prognosis in patients hospitalized with Covid-19. In 
addition, the period of social isolation and occupational changes are contributing 
to an even more sedentary lifestyle, which can negatively impact the development/
worsening of risk of cardiometabolic dysfunctions and viral infection. On the other 
hand, the benefits of regular physical exercise in maintaining health and preventing/
attenuating dysfunctions related to worsening outcomes in patients with Covid-19 are 
a consensus in the literature. Considering this scenario, the adoption/maintenance of a 
physically active lifestyle seems to be a fundamental strategy in the Covid-19 pandemic. 
This can positively impact the individuals’ health, given its classically demonstrated 
benefits, and, consequently, reduce the risk of future cardiovascular diseases. Similarly, 
rehabilitation programs could favor the reestablishment of functionality and quality of 
life for survivors of Covid-19.

Keywords: Covid-19; Cardiovascular Disease; Sedentary Behavior; Exercise; Rehabilitation.
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A PANDEMIA DA COVID-19: 
IMPACTO DE FATORES DE RISCO 
CARDIOMETABÓLICO 

O surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2), responsável 
por desencadear a síndrome respiratória aguda grave, esta-
beleceu um cenário mundial bastante desafiador, abrangendo 
aspectos que vão desde a necessidade de adaptações no es-
tilo de vida da população, sobretudo na ocupação profissional 
e nos hábitos de vida, até questões diretamente relacionadas 
à saúde pública, como o desenvolvimento de uma vacina em 
um curtíssimo espaço de tempo. A quantidade de casos do 
coronavírus aumentou exponencialmente desde os primeiros 
relatos em Wuhan, epicentro do surto da doença do novo 
coronavírus (Covid-19),1 sendo que o Brasil já ultrapassou 
4,7 milhões de casos confirmados, ocupando, atualmente, a 
terceira posição no mundo em número de infectados, atrás 
apenas dos Estados Unidos e Índia.1 

Várias questões acerca da doença ainda não são to-
talmente compreendidas. Não se sabe exatamente porque 
determinados indivíduos apresentam uma pior evolução após 
a infecção viral. Apesar disso, tem sido fortemente sugerido 
que determinadas características clínicas, como a presença 
de fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCVs), 
poderiam estar relacionadas a um pior prognóstico em pa-
cientes infectados pelo coronavírus. Neste aspecto, estudos 
retrospectivos chineses demonstraram uma considerável 
prevalência de importantes fatores de risco cardiovascu-
lares que são associados ao estilo de vida sedentário em 
pacientes infectados pelo coronavírus e hospitalizados em 
Wuhan, dentre os quais destacam-se hipertensão arterial e 
diabetes mellitus.2,3 Caracterizando pacientes que faleceram 
ou se recuperaram da Covid-19, Tao Chen et al., verificaram 
que mais da metade dos 274 pacientes incluídos no estu-
do apresentavam hipertensão, diabetes ou outras DCVs. 
Adicionalmente, a hipertensão (48%) e/ou diabetes (21%) 
estavam presentes em 69% dos pacientes com Covid-19 que 
rapidamente evoluíram para um desfecho fatal, enquanto os 
pacientes recuperados apresentaram uma menor frequência 
dessas comorbidades (38%).2 Nesse mesmo estudo, os 
autores inicialmente sugeriram que a hipertensão, além da 
idade avançada e do sexo masculino, seriam fatores de 
risco para uma maior severidade e mortalidade ocasionada 
pela doença. De maneira semelhante, hipertensão (30%) e 
diabetes (19%) foram as doenças crônicas mais prevalen-
tes observadas nos pacientes com Covid-19 incluídos no 
estudo de Zhou et al.3 Além disso, todos os pacientes que 
faleceram neste último estudo em decorrência da Covid-19 
apresentavam pelo menos uma dessas comorbidades.3 
De fato, uma meta-análise incluindo 13 estudos envolven-
do casos confirmados do novo coronavírus verificou uma 
maior proporção de DCVs estabelecida e fatores de risco 
cardiovascular, como hipertensão e diabetes, em pacientes 
acometidos severamente pela Covid-19 quando comparado 
com a doença não severa.4 Em paralelo a estes achados, a 
presença de obesidade em pacientes com Covid-19 admitidos 
em terapia intensiva tem sido expressiva, sendo um fator de 
risco, inclusive, para utilização de ventilação mecânica.5 Um 
estudo francês evidenciou que a necessidade de ventilação 
mecânica invasiva foi maior em pacientes com maior índice 

de massa corporal (IMC), chegando a 85,7% nos pacientes 
com Covid-19 com IMC ≥ 35.6 Além das inúmeras e espe-
radas complicações respiratórias decorrentes da Covid-19, 
tem sido observado um amplo percentual de complicações 
cardíacas em pacientes que tiveram desfecho fatal, incluindo 
lesão cardíaca aguda (77%) e insuficiência cardíaca (49%), 
ao passo que pacientes recuperados apresentaram uma 
menor frequência de tais complicações.2 Portanto, tem sido 
fortemente sugerido que indivíduos com fatores de risco car-
diovasculares pré-existentes, como obesidade, hipertensão 
e diabetes poderiam apresentar mais complicações e pior 
prognóstico para a Covid-19. Estes achados reforçam a 
importância do controle dessas comorbidades ao longo da 
vida e o possível impacto positivo de uma vida fisicamente 
ativa sob diferentes condições e prognósticos.

A PANDEMIA DA COVID-19: 
INATIVIDADE FÍSICA COMO 
CONSEQUÊNCIA SECUNDÁRIA

Os impactos secundários ocasionados pela pandemia 
da Covid-19 são preocupantes sob o ponto de vista de saú-
de pública, particularmente no que se refere ao estilo de 
vida sedentário. A estratégia de contenção de circulação e 
confinamento domiciliar, embora considerada essencial na 
tentativa de minimizar a disseminação do novo coronavírus, 
certamente tem impacto negativo sobre os níveis de atividade 
física, gerando consequências no curtíssimo, médio e longo 
prazo. O período de quarentena domiciliar, onde muitas das 
atividades laborais foram interrompidas e/ou estão sendo 
exercidas de maneira remota e residencial, fatalmente indu-
ziu as pessoas a terem uma rotina ainda mais sedentária, 
acendendo o sinal de alerta sobre esse grave problema, 
também pandêmico, de saúde pública.

Já tem sido demonstrada uma redução nos níveis de 
atividade física durante a pandemia quando comparado 
com o período pré pandemia.7 Somado a isto e de igual 
preocupação são os dados disponíveis no Portal da Trans-
parência, desenvolvido pela Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen-Brasil) em parceria com 
a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), que mostraram 
que o número de mortes por DCVs em ambiente domiciliar 
durante a pandemia tem superado o mesmo período de 2019,8 
chegando a um aumento de 33% entre 16 de março a 16 de 
agosto de 2020. É importante esclarecer que esse aumento 
pode ser explicado por inúmeros fatores quando considerado 
o momento de pandemia que estamos vivendo e a quarentena 
em ambiente domiciliar. De qualquer forma, sabe-se que a 
grande maioria das mortes por DCVs são desencadeadas 
por fatores de risco pré-existentes, os quais necessitam de 
monitoramento e controle frequente, no qual nesse último 
aspecto o exercício físico tem eficácia extensamente descrita 
e estabelecida na literatura.9 

PAPEL DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE 
FATORES DE RISCO PARA A COVID-19 

As evidências acumuladas na literatura ao longo de anos 
de estudo sobre os benefícios de uma vida fisicamente ativa 
na prevenção e tratamento de doenças e disfunções sus-
tentam a hipótese que um estilo de vida fisicamente ativo 
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pode, de fato, ter considerável impacto nos desfechos de 
pacientes com Covid-19. Sabe-se que o comportamento 
sedentário está associado a um risco aumentado de ganho 
de peso corporal, incidência de diabetes, hipertensão arterial 
e mortalidade por todas as causas, incluindo mortalidade 
cardiovascular e mortalidade por câncer.10 De fato, evidências 
sugerem que o tempo diário sentado está associado com 
um maior risco de mortalidade por todas as causas.11 Após 
ajuste para atividade física, o risco de mortalidade aumenta 
5% para cada uma hora a mais sentado para adultos que 
permanecem sentados diariamente por sete horas ou mais.11 

No sentido oposto, evidências robustas têm corroborado para 
um ganho de longevidade em indivíduos fisicamente ativos, 
incluindo portadores de DCVs e câncer.12,13 Em um estudo 
de coorte de base populacional, Mok et al., verificaram que 
os benefícios de uma vida fisicamente mais ativa sobre o 
risco de mortalidade em adultos e idosos não dependem 
do histórico passado de atividade física,12 o que reforça a 
importância do incentivo a ter uma vida fisicamente ativa e da 
mudança de hábitos em qualquer momento. Adicionalmente, 
uma meta-análise de 44 estudos prospectivos, totalizando 
mais de 1.580.000 sujeitos, concluiu que a atividade física 
de lazer apresenta correlação linear negativa com o risco de 
mortalidade cardiovascular independentemente de idade, 
sexo e existência ou não de DCVs prévia.14 Corroborando com 
isso, tem sido observado em países de diferentes classes 
econômicas que o risco para incidência e mortalidade por 
eventos cardiovasculares são menores quanto maior o nível de 
atividade física, independente do tipo de prática (recreacional 
ou não-recreacional) e de fatores de risco. Especificamente, 
nota-se um maior efeito protetor para altos níveis de atividades 
física (>750 minutos de atividade física semanal), no entanto, 
esse efeito também se mostra presente em níveis moderados 

de atividade física (>150 minutos de atividade física semanal) 
quando comparado com baixos níveis (<150 minutos de 
atividade física semanal),15 demonstrando que a manutenção 
das recomendações mínimas de atividade física atualmente 
preconizadas (150 minutos de atividade física por semana)16 
exercem benefícios expressivos. Especificamente na popu-
lação de infectados pelo SARS-CoV-2, uma das primeiras 
evidências que objetivou investigar a associação de estilo 
de vida (incluindo a atividade física, tabagismo e obesidade) 
com o risco de hospitalização de pacientes com Covid-19 
demonstrou que a manutenção de bons hábitos é fundamental 
para esse momento de pandemia.17 Nesse estudo, que incluiu 
387.109 indivíduos, o risco de hospitalização foi 32% maior 
para pessoas fisicamente inativas quando comparado com 
aquelas fisicamente ativas. Interessantemente, foi também 
observado que mesmo níveis relativamente insuficientes de 
atividade física, isto é, um pouco abaixo das recomendações 
atualmente preconizadas (150 minutos semanais), tiveram 
impacto protetor sobre os casos de Covid-19 quando com-
parados com níveis de sedentarismo.17 

Entretanto, está bem estabelecido que os benefícios 
adquiridos pela prática de exercício físico são atenuados 
quando se adota um comportamento sedentário, como os 
que podem ser decorrentes do confinamento em função das 
estratégias de prevenção de infecção pelo SARS-CoV-2. Neste 
sentido, baixos níveis de atividade física, como verificado na 
pandemia da Covid-19,7 são classicamente associados com 
diversas alterações fisiológicas, como disfunção autonômica 
e prejuízos nos perfis inflamatório e de estresse oxidativo, 
aumentando o risco de desfechos cardiovasculares adversos 
e de infecção pelo SARS-CoV-2. (Figura 1) De forma seme-
lhante, a redução do gasto energético e um maior consumo 
de alimentos ultra processados são supostamente favorecidos 

Figura 1. Impacto do sedentarismo e de uma vida fisicamente ativa no desenvolvimento de fatores associados ao manejo do risco de infecção viral 
pelo SARS-CoV-2 como sobrepeso, obesidade, DCVs e DM2. Entre os mecanismos fisiológicos relacionados a estes fatores de risco destacam-se a 
disfunção autonômica cardiovascular, a inflamação e o estresse oxidativo. Legenda: DM2: diabetes mellitus do tipo 2, DCVs: doenças cardiovasculares. 

Covid-19
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pela quarentena e podem impactar negativamente no ganho 
de peso corporal se tais hábitos perdurarem por longos 
períodos, aumentando a suscetibilidade para complicações 
decorrentes da Covid-19.

Com relação aos efeitos benéficos de um estilo de vida 
ativo em fatores de risco cardiometabólicos associados 
à piora de desfechos em pacientes infectados pelo novo 
coronavírus, vale lembrar que o exercício físico regular é 
uma ferramenta importante na redução do peso corporal, 
diminuindo massa corporal e gordura visceral em indivíduos 
obesos.18 Além disso, a prática regular de exercícios físicos 
impede a perda de massa muscular durante um processo 
de dieta nutricional visando emagrecimento.19 No entanto, 
é notório que programas que associam exercícios físicos e 
dieta atingem resultados melhores que os programas que 
usam essas abordagens de forma isolada. Cabe enfatizar 
que, mesmo sem perda significativa de peso corporal, 
o treinamento físico se mostra benéfico na redução de 
risco para desenvolvimento de DCVs. A prática regular 
de exercício físico pode induzir reduções significativas na 
pressão arterial, nos triglicerídeos e glicose plasmáticas 
em indivíduos obesos.9,19 Em estudo experimental com 
camundongos fêmeas obesas, tanto o treinamento aeróbio 
quanto o resistido ao longo da vida preveniram o ganho 
de peso corporal e induziram benefícios metabólicos.20 
Esses mesmos efeitos foram observados na combinação 
de ambos os tipos de exercícios (treinamento combinado). 
Entretanto, os treinamentos aeróbio e combinado tiveram 
impacto mais positivo na disfunção cardíaca, avaliada por 
ecocardiografia, e na disfunção autonômica, avaliada pela 
variabilidade da frequência cardíaca e pela sensibilidade 
barorreflexa, que o treinamento resistido isoladamente.20

No aspecto metabólico, há evidências que o treinamento 
físico promove melhora no controle glicêmico, em grande 
parte associada ao aumento da sensibilidade à insulina. 
Os mecanismos associados a essa melhora incluem, mas 
não se limitam, a melhora na cascata de sinalização da 
insulina, o aumento do transportador de glicose (GLUT4) e 
o aumento da rede capilar muscular.9 Além disso, conforme 
comentado anteriormente, o exercício físico regular é capaz 
de controlar e/ou diminuir o peso corporal e tecido adiposo 
branco/visceral, parâmetros que têm grande influência no 
prognóstico clínico e mortalidade da diabetes, obesidade 
e síndrome metabólica.9 Com relação ao diabetes, o treina-
mento físico aeróbio, resistido ou a combinação de ambos, 
realizado de forma estruturada por mais de 150 minutos 
por semana, se mostrou eficaz na redução da hemoglobi-
na glicada.21 Além disso, o treinamento físico combinado 
parece ter ação direta na função endotelial, melhorando 
respostas de fluxo sanguíneo dependentes do endotélio e 
a biodisponibilidade de óxido nítrico.22 Adicionalmente, um 
estudo experimental de nosso grupo demonstrou o papel 
benéfico do treinamento físico aeróbio e combinado, mas 
também o resistido em menor magnitude, no manejo das 
complicações cardiovasculares associadas ao diabetes e 
na mortalidade, tendo como mecanismo chave a atenuação 
das disfunções autonômica e de marcadores de inflamação 
e estresse oxidativo.23

Em relação à hipertensão arterial, vale lembrar que 
esta tem sido frequentemente relacionada com outras 

comorbidades, como doença arterial coronariana, acidente 
vascular encefálico (AVE), insuficiência cardíaca, obesidade, 
diabetes e síndrome metabólica.24 Uma recente meta-análise 
demonstrou efeito benéfico do treinamento físico na redução 
da pressão arterial de hipertensos.25 Na insuficiência cardíaca, 
desfecho de muitas DCVs, o treinamento físico aeróbio e/
ou intervalado pode promover melhora da função cardíaca 
associado a remodelamento cardíaco.9 Em um elegante 
estudo foi verificado que o treinamento aeróbio aumentou o 
volume sistólico ventricular esquerdo em repouso e durante 
o exercício e diminuiu o volume e diâmetro diastólico final do 
ventrículo esquerdo, sendo esses importantes marcadores de 
melhora de função cardíaca.26 Além disso, os autores obser-
varam uma associação entre o treinamento físico realizado 
por longo período (seis meses) com uma importante redução 
da resistência periférica total, tanto no repouso quanto no 
momento do pico de exercício. Por sua vez, essa redução 
esteve correlacionada com uma melhora da vasodilatação 
dependente do endotélio na musculatura esquelética.26 Há 
ainda evidências de aumento de fluxo sanguíneo muscular 
decorrente de treinamento físico combinado em pacientes 
com insuficiência cardíaca.27 Esses achados em conjunto 
estão provavelmente associados à melhora de consumo 
máximo de oxigênio e redução de dispneia e fadiga nesses 
pacientes pós reabilitação.27 

Com relação aos mecanismos associados aos benefícios 
de uma vida fisicamente ativa/prática regular de exercícios 
físicos nas disfunções cardiometabólicas associadas ao 
maior risco de infecção por SARS-CoV-2 e pior prognóstico 
da condição, destacamos neste artigo o impacto positivo 
no perfil inflamatório e de estresse oxidativo e no controle 
autonômico cardiovascular. Sugere-se que o baixo grau 
de inflamação seria um dos possíveis responsáveis por 
promover um maior risco de hospitalização por Covid-19.17 
Além disso, a Covid-19 pode induzir lesões no miocárdio, 
síndrome coronariana aguda e arritmias, seja por uma infla-
mação sistêmica ostensiva ou diretamente.28 É importante 
destacar que a inflamação é uma resposta biológica do 
sistema imune responsável pela eliminação e reparação 
de danos causados pela invasão de agentes patogênicos 
(vírus e bactérias) ou por biomoléculas endógenas. Embora 
a inflamação aguda seja uma resposta inflamatória benéfica 
e essencial para o organismo em várias condições, uma 
resposta inflamatória mais persistente ou crônica pode ser 
responsável por provocar danos aos órgãos e tecidos.29 
O estado inflamatório é caracterizado por um aumento 
da concentração de citocinas pró-inflamatórias, como o 
fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucinas (IL-1β 
e IL-6). Evidências têm demonstrado uma íntima relação 
entre TNF-α, IL-1β e IL-6 com quadros de hipertensão, 
aterosclerose, disfunção endotelial e resistência à insuli-
na.30,31 Desse modo, a inflamação crônica de baixo grau 
tem sido associada a fatores de risco e parece contribuir 
para o desenvolvimento das DCVs. Uma revisão recente 
concluiu que pessoas com problemas cardiovasculares 
poderiam ter riscos maiores de infecção quando expostas 
à doenças infecciosas graves, como no caso da síndrome 
respiratória aguda grave (SARS), da síndrome respiratória 
do oriente médio (MERS) e da Covid-19, dado o potencial 
dessas doenças em induzir uma grave resposta inflamatória 
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crônica.32 Em contrapartida, o aumento da resposta imune 
anti-inflamatória é um importante fator que poderia contribuir 
com a redução de doenças crônicas inflamatórias.29 Neste 
aspecto, estudos clínicos e experimentais têm demonstrado 
de forma consistente que o exercício físico regular reduz a 
concentração de citocinas pró-inflamatórias na obesidade,33 
no diabetes34 e na hipertensão arterial.35 Somado a isso, a 
prática regular de exercício físico poderia ser uma alternativa 
preventiva e terapêutica favorável no controle da inflamação 
crônica em doenças respiratórias ocasionadas por vírus, 
impactando diretamente sobre diferentes tecidos afetados.

Considerando as inúmeras evidências de aumento da ati-
vidade nervosa simpática, de disfunção barorreflexa, aumento 
da variabilidade da pressão arterial e redução da variabilidade 
da frequência cardíaca em diversas DCVs e no diabetes, e 
associação da disfunção autonômica cardiovascular com 
maior risco de morbimortalidade,23,36–38 o manejo dessas 
condições poderia representar uma importante estratégia para 
redução de complicações associadas ao risco aumentando 
de pacientes obesos, cardiopatas e diabéticos infectados 
pelo SARS-CoV-2. Nesse sentido, estudos em humanos têm 
demonstrado uma redução crônica da atividade simpática 
muscular após protocolo de treinamento físico, principalmente 
o aeróbio, em indivíduos com risco cardiovascular aumentado, 
como insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, 
síndrome metabólica, hipertensão, obesidade, apneia do 
sono39 e diabetes.9 Além disso, dados recentes de nosso 
grupo demonstraram que mesmo adultos jovens e saudáveis 
com histórico familiar de hipertensão apresentaram aumento 
da modulação simpática cardíaca e de espécies reativas 
de oxigênio, as quais podem estar associadas ao aumento 
de estresse oxidativo.40 Entretanto, os indivíduos fisicamen-
te ativos filhos de pais hipertensos não apresentavam tais 
prejuízos, reforçando a importância de uma vida fisicamente 
ativa na prevenção do aparecimento de disfunções precoces 
associadas às DCVs.40 Com relação à sensibilidade baror-
reflexa, o treinamento físico mostrou-se eficaz em  melhorar 
esse parâmetro em modelos experimentais de hipertensão,41 
pós infarto do miocárdio,42 obesidade,20 diabetes23 e síndro-
me metabólica.43 Adicionalmente, muitos desses benefícios 
foram relacionados com a melhora do perfil inflamatório e 
de estresse oxidativo.41–44 

Vale destacar que tem sido demonstrado que o meca-
nismo fisiopatológico do SARS-CoV-2 nas células-alvo se 
dá pela interação do vírus com o seu receptor, da enzima 
conversora de angiotensina 2 (ECA2), resultando em um 
desbalanço do sistema renina angiotensina (SRA), mais 
especificamente em uma diminuição da clivagem da angio-
tensina I (Ang I) e angiotensina II (Ang II) em angiotensina 
1-9 (Ang 1-9) e angiotensina 1-7 (Ang 1-7), respectiva-
mente.45 Considerando os efeitos exercidos pelo SRA 
sobre o sistema cardiovascular, sobretudo o papel protetor 
da Ang 1-7, seria aceitável sugerir que abordagens que 
modulassem favoravelmente o SRA pudessem impactar 
positivamente nos desfechos relacionados à exposição ao 
novo coronavírus. Neste sentido, estudos demonstraram 
que o treinamento físico modulou beneficamente diferentes 
componentes do eixo ECA2/Ang-(1-7)/receptor Mas,46 bem 
como reduziu a fibrose pulmonar mediante ativação da 
ECA2.47 No entanto, experimentos futuros são necessários 

para evidenciar o real impacto da modulação do SRA por 
meio da prática de exercício físico sobre o risco de infecção 
e desfechos do novo coronavírus.

No cenário atual, há evidências de que a pandemia 
da Covid-19 e as medidas de contenção relacionadas 
têm um amplo impacto na saúde mental.48 De fato, a in-
cidência de transtornos como depressão e ansiedade foi 
significantemente maior naqueles indivíduos que estiveram 
sob o regime de quarentena.49 Além disso, transtornos 
provenientes de fatores psicossociais como depressão, 
ansiedade e hostilidade possuem impacto no prognóstico 
das DCVs, sendo associado a eventos cardiovasculares 
e mortalidade.50 Por outro lado, os efeitos benéficos da 
atividade física na prevenção e no tratamento de doenças 
psiquiátricas já estão bem estabelecidos na literatura e, 
portanto, tem sido recomendada como uma importante 
abordagem para minorar tais acometimentos.9 Um estudo 
transversal de Schuch et al.,  que avaliou adultos brasileiros 
que relataram autoisolamento com saídas de casa apenas 
para serviços essenciais, mostrou que a prática diária de 
atividade física de intensidade moderada à vigorosa por 
mais de 30 minutos ou de atividade física vigorosa por 
mais de 15 minutos resultou em menor predisposição 
à sintomas depressivos e ansiosos, enquanto elevados 
níveis de comportamentos sedentários aumentaram a 
probabilidade de apresentar tais sintomas.51 

Diante do acima exposto fica clara a importância da 
adoção/manutenção de um estilo de vida fisicamente ativo 
como estratégia preventiva de saúde no combate à Covid-19, 
tendo impacto positivo em fatores de risco ocasionados direta 
ou indiretamente pela pandemia. (Figura 1) Temos alertado 
para a importância de um estilo de vida fisicamente ativo 
durante o período de pandemia da Covid-19 e confinamento 
domiciliar, sugerindo alternativas práticas que poderiam ser 
feitas no ambiente domiciliar por crianças, adultos e idosos 
e que impactariam positivamente na saúde em geral, como, 
por exemplo, realizar atividades de vida diária, brincar com 
animais de estimação, dançar, meditar, dentre outras.52,53 

Adicionalmente, salientamos a necessidade de se intercalar 
períodos de inatividade física com períodos fisicamente ativos 
durante o confinamento e trabalho domiciliar.53 Nesse senti-
do, alternar momentos sentado ou em frente a dispositivos 
eletrônicos com momentos em pé, andando ou alongando 
seria uma importante atitude para reduzir o comportamen-
to sedentário nesta época de pandemia. No que tange os 
fatores de risco para o desenvolvimento de DCVs e que 
potencialmente favorecem o pior prognóstico da Covid-19, 
as principais diretrizes mundiais de saúde preconizam mu-
danças no estilo de vida e, portanto, a prática de atividade 
física/exercício físico regular é considerada essencial na 
prevenção e tratamento de fatores de risco associados, como 
obesidade, hipertensão e diabetes.54 As recomendações 
incluem a realização de atividades físicas aeróbias, sendo 
aquelas caracterizadas por envolver grandes grupos mus-
culares em atividades dinâmicas repetitivas e que resultam 
em aumentos substanciais na frequência cardíaca (FC) e no 
gasto energético, complementadas por atividades de força 
(exercícios resistidos), onde o esforço é realizado contra 
uma resistência oposta específica e que tem por finalidade 
aumentar a força, potência e/ou resistência muscular.
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A Covid-19 é uma doença infecciosa com acometimento 
local e sistêmico, trazendo comprometimentos diretos sobre 
diversos sistemas corporais,45 com destaque para os tecidos 
pulmonar, cardíaco e vascular,45 podendo, ainda, induzir 
efeitos deletérios indiretamente sobre o tecido muscular 
esquelético.55 (Figura 2) No entanto, o impacto das sequelas 
da Covid-19 sobre a saúde da população no longo prazo é 
desconhecido. Tem sido verificado que pacientes internados 
com Covid-19 podem apresentar significativo comprometi-
mento funcional, com substanciais danos sobre diferentes 
tecidos, principalmente pulmão, coração e vasos sanguíneos. 
Além disso, é possível que tais pacientes permaneçam por 
longos períodos internados e sob tratamento intensivo até 
a recuperação.3 Indiretamente, a permanência de pacientes 
internados em unidade de terapia intensiva pode induzir 
fraqueza muscular, levando à perda de força e redução da 
capacidade funcional, impactando na qualidade de vida 
do paciente.56 Como consequência do comprometimento 
funcional, grande parte dos pacientes que foram infectados 
pelo novo coronavírus, principalmente os que desenvolveram 

a forma grave da Covid-19 e necessitaram de internação em 
terapia intensiva, estão sendo direcionados à programas de 
reabilitação tão logo que possível. 

A eficácia da reabilitação cardiopulmonar em pacientes 
acometidos por comorbidades é consenso na literatura. Para 
pacientes com Covid-19, no entanto, a escassez de evidências 
sobre as consequências da doença no longo prazo limita a 
prescrição precisa de um programa de reabilitação específico 
para essa condição. Devido a isso, é prudente que as condutas 
iniciais sejam pautadas, à princípio, nas recomendações de 
reabilitação já estabelecidas e em seus benefícios já demons-
trados. De qualquer forma, é fundamental que um programa 
de reabilitação direcionado para pacientes recuperados da 
Covid-19 deva atender, se possível, as necessidades de forma 
individualizada e integrar um trabalho com atividades que visem 
a recuperação pulmonar, cardiovascular, muscular esquelética, 
neurológica, nutricional e psicológica.55 

Atualmente existem barreiras que podem dificultar o início e 
engajamento de pacientes em programas de reabilitação como, 
por exemplo, a dificuldade de deslocamento desses pacientes, 
horários limitados de atendimento nos centros, custos e riscos 
de contaminação. Além disso, é provável que a capacidade dos 

Figura 2. Disfunções associadas à infecção viral pelo SARS-CoV-2 nos pulmões, coração, vasos sanguíneos e músculo esquelético e potenciais 
benefícios de um programa de reabilitação física/vida fisicamente ativa para sobreviventes da Covid-19. 
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centros especializados para atendimento não seja suficiente, 
o que retardaria ainda mais o início de um paciente em um 
programa de reabilitação. O atraso no início de um programa 
de reabilitação pode comprometer a saúde de pacientes no 
decorrer dos anos.57 Diante desses contratempos, a implantação 
de programas de telerreabilitação poderia ser uma alternativa 
aos atendimentos convencionais presenciais, mostrando ser 
eficaz e de baixo custo econômico.58 Considerando o momento 
de pandemia, a telerreabilitação solucionaria muitas das dificul-
dades impostas pela pandemia, bem como poderia promover 
benefícios na saúde de pacientes acometidos pela Covid-19. 
Várias evidências têm demonstrado eficácia da telerreabilitação 
sob diferentes parâmetros e em diferentes populações. Holland 
et al., demonstraram segurança e viabilidade de um modelo 
de telerreabilitação baseada em exercícios duas vezes por 
semana com supervisão profissional por vídeoconferência 
em pacientes com doença pulmonar crônica.59 Desta forma, é 
pertinente sugerir que os pacientes acometidos pela Covid-19 
possam ser beneficiados após um programa de reabilitação e 
a telerreabilitação pode ser uma alternativa extremamente van-
tajosa. Na elaboração de um sistema de atendimento virtual, é 
importante que o planejamento seja baseado nas necessidades 
e condições atuais para que se possa reestabelecer a qualidade 
de vida e reduzir o tempo de retorno dos pacientes reabilitados 
ao mercado de trabalho e ao convívio social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pandemia do novo coronavírus tem contribuído direta 

e indiretamente para o aumento da inatividade física da 

população, agravando ainda mais esse importante fator 
de risco para o desenvolvimento das DCVs e mortalidade. 
Para esse momento, a manutenção da prática de atividade 
física não apenas continuaria tendo seu caráter preventivo, 
já notoriamente reconhecido contra o desenvolvimento 
de fatores de risco e para desfechos cardiovasculares 
propriamente dito, como também poderia conferir maior 
proteção e melhor prognóstico frente à infecção pelo 
SARS-CoV-2, uma vez que a presença de comorbida-
des como obesidade, hipertensão e diabetes parecem 
predispor o indivíduo a um quadro severo da doença. 
Portanto, o incentivo para uma vida fisicamente ativa deve 
ser intensamente preconizado e perdurar mesmo após o 
afrouxamento das medidas de restrição de circulação de 
pessoas e confinamento domiciliar. 

As evidências corroboram para o potencial da Covid-19 
em comprometer de maneira avançada e acelerada diferentes 
sistemas corporais, inclusive o sistema cardiovascular. Dessa 
forma, é fundamental que os pacientes sobreviventes da 
Covid-19 sejam submetidos a programas de reabilitação 
visando restabelecer a qualidade de vida e reduzir o tempo 
para retorno ao contexto socioeconômico.
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