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RESUMO 
 

Oliveira, LC. Aderência ao exercício após a alta de um serviço de reabilitação 
cardíaca. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

Introdução: Inúmeros estudos discorrem a respeito da associação entre as 
atividades físicas (AF) e a qualidade de vida (QV) nas doenças cardiovasculares 
(DCV). Os recursos atuais para o acompanhamento dos pacientes ao se 
deslocarem do ambiente hospitalar para a casa do paciente exigem um novo olhar 
para o seu enfrentamento abordando diferentes aspectos biopsicossociais.  

Objetivo: Avaliar a adesão ao exercício extramuros no pós-alta do serviço de 
Reabilitação Cardíaca (RC); Aferir através da aplicação do Questionário Baecke os 
níveis de atividades físicas habituais dos pacientes na fase pós-alta da Reabilitação 
Cardíaca; Comparar a qualidade de vida através da aplicação do Questionário SF-
36 dos pacientes aderentes e não aderentes ao exercício físico extramuros na fase 
pós-alta da Reabilitação Cardíaca; Analisar a repercussão da atividade física 
ocupacional (AFO) sobre o escore do questionário de Baecke; Analisar a 
repercussão da AFO sobre a qualidade de vida; e testar associações entre os 
domínios do SF-36 com os escores do Baecke;  

Método: Foi realizado um estudo transversal em pacientes que compõem o 
Banco de dados do Serviço de Reabilitação Cardíaca do Instituto Nacional de 
Cardiologia (INC), com alta há pelo menos um ano do programa de reabilitação. A 
amostra foi constituída de 195 pacientes que obtiveram alta do serviço de 
reabilitação cardíaca entre 2010 e 2018. O estudo incluiu 109 pacientes que 
responderam aos questionários estruturados na forma de entrevista, mediante 
contato telefônico. Os pacientes completaram a versão brasileira do questionário 
de Baecke de atividades físicas habituais (Baecke), visando obter medidas de AF 
nos últimos 12 meses; além da versão brasileira do questionário de saúde (SF-36) 
visando obter as medidas de QV.  

Resultados: Observou-se que a maioria dos pacientes (69%) aderiu à prática 
de exercício físico na fase pós-alta da RC em caráter extramuros; o subgrupo dos 
aderentes apresentou SF-36 dor (p = 0,025), SF-36 estado geral (p = 0,007), SF-36 
vitalidade (p = 0,001), SF-36 aspectos sociais (p = 0,004), escore EFL (p< 0,0001) e 
escore total (p< 0,0001) significativamente maior que o subgrupo dos não 
aderentes; o subgrupo dos aderentes apresentou proporção de sexo masculino (p = 
0,012) e SF-36 aspecto emocional 100% (p = 0,049) significativamente maior que o 
subgrupo dos não aderentes; observamos que existe correlação direta significativa, 
de grau moderado entre o estado geral do SF-36 com o escore total do BAECKE (r 
= 0,401; p< 0,0001; n = 109).  

Conclusões: A maioria dos nossos pacientes (69%) aderiu ao programa de 
exercício extramuros. Os pacientes aderentes demonstraram manter os benefícios 
adquiridos durante o programa de RC através do exposto na associação das 
medidas obtidas nos índices de QV e AF; os aderentes reforçam o efeito de caráter 
preventivo e que um estilo de vida mais ativo auxilia na manutenção da saúde 
cardiovascular. Podemos afirmar que quanto maior o escore total de BAECKE 
maior a pontuação pelo SF-36. As vantagens da RC em nossos achados implicam 
numa valorização pelos profissionais de saúde, especialmente a Cardiologia, a 
indicar com maior frequência a realização da RC a fim de melhorar o tratamento 
clínico em longo prazo dos pacientes com doença cardiovascular. 
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ABSTRACT 
 

Oliveira, LC. Exercise adherence after discharge from a cardiac rehabilitation service. 
2019. Thesis (Master in Cardiovascular Sciences) – Medical School, Fluminense 
Federal University, Niterói, 2019. 

Introduction: Many studies discuss the association between physical activity 
(PA) and quality of life (QOL) in cardiovascular disease (CVD) patients. Current 
resources for patient follow-up as they move from the hospital environment to a 
patient's home require a fresh look at management different bio psychosocial aspects 

Objective: To evaluate the adherence to extramural exercise after discharge 
from the Cardiac Rehabilitation (CR) service; To assess, by applying the Baecke 
Questionnaire, the habitual physical activity levels of patients in the post-discharge 
phase of Cardiac rehab; To compare the quality of life by applying the SF-36 
Questionnaire of patients adherent and non-adherent to extramural physical exercise 
in the post-discharge phase of Cardiac Rehab; To analyze the repercussion of 
occupational physical activity (AFO) on the Baecke questionnaire score; Analyze the 
repercussion of AFO on quality of life; and test associations between SF-36 domains 
and Baecke scores; 

Method: A cross-sectional study was performed on patients who are part of 
the Cardiac Rehab Service database of the National Institute of Cardiology (NIC), 
discharged for at least one year from the rehabilitation program. The sample 
consisted of 195 patients who were discharged from the cardiac rehab service 
between 2010 and 2018. The study included 109 patients who answered the 
structured questionnaires through interviews by telephone. The patients completed 
the Brazilian version of Baecke's habitual physical activity questionnaire (Baecke), 
aiming to obtain PA measurements in the last 12 months; besides the Brazilian 
version of the health questionnaire (SF-36) aiming to obtain the QOL measures. 

Results: It was observed that most patients (69%) adhered to the practice of 
exercise in the post-discharge phase of extramural CR; the subset of adherents had 
SF-36 pain (p=0.025), SF-36 general status (p=0.007), SF-36 vitality (p=0.001), SF-
36 social aspects (p=0.004), EFL score (p<0.0001) and total score (p<0.0001) 
significantly higher than the non-adherent subgroup; the adherent subgroup had a 
male proportion (p = 0.012) and SF-36 100% emotional aspect (p=0.049) significantly 
higher than the non-adherent subgroup; We observed that there is a significant direct 
moderate correlation between the general state of SF-36 and the total BAECKE 
score (r=0.401; p <0.0001; n=109). 

Conclusions: Our data suggest that patients with exercise adherence (n=75; 
69%) demonstrated to maintain the benefits acquired during the CR program by 
exposing the measures obtained in QOL and PA indices; Patients with exercise 
adherence reinforce the preventive effect, and that a more active lifestyle helps 
maintain cardiovascular health. We can say that the higher total BAECKE score will 
have a higher SF-36 score. The advantages of CR in our findings imply an 
appreciation by health professionals, especially Cardiology, to indicate more 
frequently the performance of CR in order to improve the long-term clinical treatment 
of patients with cardiovascular disease.  
 
Keywords: Health, Cardiovascular Diseases, Cardiac Rehabilitation, Extramuro 
Physical Exercise, Quality of Life. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A prática regular de exercícios físicos é associada a inúmeros benefícios, 

porém a sociedade contemporânea tem manifestado mudanças em seu estilo de 

vida com impactos importantes para a saúde das populações. Numa visão global, a 

saúde é influenciada por três aspectos, são eles: o envelhecimento dos indivíduos, 

uma vertiginosa urbanização não planejada e a globalização, ocasionando em 

atitudes e cenários não saudáveis, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 20101. Num contexto geral, houve uma elevação na expectativa de vida 

devido aos padrões de vida melhorados, e de um maior acesso aos serviços de 

saúde. No entanto, alguns fatores de risco nos hábitos de vida, como a alimentação 

desequilibrada, o elevado consumo de álcool e tabaco, além de uma redução dos 

níveis de atividade física, influenciando negativamente a saúde e a qualidade de 

vida das populações.  

A aquisição de um estilo de vida ativo parece ter uma relevante contribuição 

nesse processo. O sedentarismo ou inatividade física é apontado como o quarto 

maior fator de risco para mortalidade global (6% das mortes no mundo), logo após a 

hipertensão arterial (13%), tabagismo (9%) e a glicemia alta (6%). Seguidos pelo 

sobrepeso e a obesidade que são responsáveis por 5% da mortalidade global1. As 

repercussões da redução de atividade física para a saúde são inúmeras, e estão 

envolvidas no aumento do risco de várias doenças, tais como: diabetes, hipertensão, 

acidente vascular cerebral, doença cardíaca coronária, além de câncer de mama e 

do cólon2. As pesquisas mais recentes sugerem que aproximadamente 3,2 milhões 

de mortes por ano são associadas a problemas de saúde relacionados com a 

inatividade física1. Antagonicamente, a atividade física (AF) é um dos mais 

relevantes exemplos de alteração no estilo de vida que reflete em ganhos sobre a 

saúde do indivíduo3.  

As doenças cardiovasculares (DCV) tornaram-se uma questão de saúde 

pública significante na maioria dos países do mundo, visto como uma causa de 

mortalidade relevante, com uma grande influência sobre os custos hospitalares, 

exigindo assim uma maior dedicação nos cuidados de saúde. As DCVs em 2005 

contabilizaram 17,5 milhões de mortes, e a avaliação da World Health Statistics 2008 

calcula que esse valor estenderá para 23,4 milhões até 20304. 
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Foi publicada em 1995, pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos 

dos EUA, a diretriz de prática clínica sobre reabilitação cardíaca (RC), que inspirou a 

transição de um simples programa de exercícios para uma fusão holística de 

treinamento físico, remodelamento do estilo de vida e terapia comportamental5. 

Descreveu a RC como uma terapia de longo prazo, que abrange a avaliação médica, 

exercício prescritivo, modificação do fator de risco cardíaco, além de programa de 

educação, aconselhamento e intervenções comportamentais. Atualmente, este 

delineamento mantém-se altamente oportuno e aplicável. A diretriz destaca a 

efetividade dos serviços de RC multidisciplinares integrados em uma abordagem 

global. O objetivo desse processo é limitar os efeitos fisiológicos e psicológicos 

adversos da doença cardíaca, modular os sintomas cardíacos, reduzir o risco de 

morte súbita ou reinfarto, equilibrar ou reverter à progressão do processo 

aterosclerótico, além de restabelecer a capacidade psicossocial e status vocacional 

do paciente. O serviço de RC deve ser gerido por um médico, porém a execução 

deve ser realizada através de uma diversidade de profissionais de saúde. 

A RC tornou-se uma ampla abordagem multidisciplinar de cuidados que é 

empregada de modo organizado e ajustada individualmente às necessidades de 

pacientes com doença cardiovascular. Foi previamente elaborada na década de 

1950, e a OMS, em 1964, constituiu a reabilitação cardíaca como "a soma da 

atividade necessária para garantir aos pacientes cardíacos as melhores condições 

físicas, mentais e sociais possíveis para que possam, por seus próprios esforços, 

recuperar o mais rápido possível um lugar na comunidade e levar uma vida ativa6". 

Desde então, inúmeras organizações inseriram reabilitação cardíaca a fim de 

possibilitar uma abordagem física, psicológica e social integrada ao tratamento do 

paciente cardíaco.  

Os programas devem integrar treinamento físico, tratamento enérgico aos 

fatores de risco cardiovasculares, prescrição dietética, atividade psicossocial, 

ocupacional e física e o emprego de todas as drogas cardioprotetoras com eficácia 

comprovada na prevenção secundária6,7. O papel da RC está relacionado a uma 

redução de 20% na mortalidade cardiovascular8 e demonstra associação entre uma 

maior adesão a maiores ganhos9. O objetivo básico é tratar com transformações no 

estilo de vida sustentáveis e favoráveis que os pacientes prosseguirão após o 

término do programa, educação e assistência na supressão de costumes e vícios. 
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Tabagismo, dieta rica em gorduras saturadas, pouca atividade física e 

consumo excessivo de álcool se correlacionam com obesidade, dislipidemia e 

hipertensão arterial, com predisposição a morte prematura por doença coronariana. 

A reabilitação cardíaca visa combater as DCV que resultam da somatória dos fatores 

de risco mais a potencialização causada por sinergismos entre alguns desses 

fatores. Com apoio da Associação Americana de Reabilitação Cardiovascular e 

Pulmonar (AACVPR), a American Heart Association (AHA) enfatiza que a 

reabilitação é projetada para aperfeiçoar o funcionamento físico, psicológico, 

vocacional e social enquanto retarda ou reverte o processo de desenvolvimento das 

DCV6, 7.  

Inúmeros fatores de risco foram associados à doença coronariana, tornando-

se significativos em todas as populações. No Atlas da doença cardíaca e acidente 

vascular encefálico da OMS10 foi observado que 80% dos óbitos por doenças 

cardiovasculares foram relacionados a fatores de risco já observados. Os mais 

relevantes são os fatores que expressam maior predomínio em muitas populações 

e podem ser alteráveis ou passíveis de controle. Os fatores de risco mais 

importantes passíveis de controle são: hiperlipidemia, diabetes mellitus, hipertensão 

arterial, uso do tabaco e álcool, inatividade física, maus hábitos alimentares e 

obesidade11. Outros fatores modificáveis são os baixos índices socioeconômicos, 

baixos índices de saúde mental, estresse psicossocial, uso inadequado das 

medicações e hipertrofia do ventrículo esquerdo10.  

Gestores e Legisladores de políticas na área da saúde empenham-se em 

programas de tratamento precoce para conter a dependência de benefícios de 

invalidez social, já que gastos com pagamentos de invalidez por inaptidão para o 

trabalho, com pensões sociais que são provenientes do orçamento do Estado, e 

despesas de licença temporária por incapacidade de trabalho, tornam-se 

significantes, exigindo maiores esforços para direcionar verbas12. Tendo em vista 

os altos custos médico hospitalares, as doenças cardiovasculares tornaram-se 

impactantes, tanto economicamente, quanto socialmente, por isso é tão relevante 

dedicar investimentos na disseminação de informações e na educação dessa 

população. 

Nesse contexto, conhecer novos saberes que emergem dos cuidados, da 

assistência e do processo de reabilitação cardiovascular, são fundamentais para o 
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sucesso no tratamento e tomada de decisões. Os recursos atuais para o 

acompanhamento dos pacientes ao se deslocarem do ambiente hospitalar para a 

casa do paciente, exige novas competências e uma nova aproximação na 

abordagem multidisciplinar, implicando na interação dos profissionais de saúde, 

com o ambiente em que vive, e um novo olhar para o seu enfrentamento abordando 

diferentes aspectos biopsicossociais. 
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2. FUNDAMENTOS DE LITERATURA 

 
A prevenção secundária através da RC fundamentada no exercício é a 

terapêutica que tem sido bem sucedida na diminuição da morbidade e mortalidade 

na doença arterial coronariana, sendo recomendada como classe I pela Sociedade 

Europeia de Cardiologia, a American Heart Association e o American College of 

Cardiology13. 

A RC pode ser entendida como a execução clínica de cuidados preventivos 

por meio de uma abordagem profissional multidisciplinar integrada para atenuação 

de risco abrangente e cuidados globais de longo prazo de pacientes cardíacos. O 

serviço de RC é realizado em grupo, com uma estratégia flexível de 

acompanhamento e fácil acesso através de uma equipe especializada. São 

abordados componentes de RC multidisciplinares para nove apresentações 

clínicas, tais como a avaliação do paciente, aconselhamento de atividade física, 

treinamento físico, aconselhamento dietético / nutricional, controle do peso, controle 

de lipídios, monitoramento da pressão arterial, cessação do tabagismo e controle 

psicossocial13. 

Os serviços de RC são, por definição, multifatoriais e abrangentes, com 

aconselhamento em atividades físicas e treinamento físico como componentes 

centrais em todas as intervenções de reabilitação e prevenção. Muitas das 

melhorias dos fatores de risco que ocorrem na RC podem ser mediadas por meio 

de programas de treinamento de exercícios13. Os programas de prevenção 

secundária devem conter componentes centrais específicos que visam à redução 

do risco cardiovascular, promover comportamentos saudáveis e adesão a esses 

comportamentos, reduzir incapacidades e promover estilo de vida ativo para 

pacientes com doença cardiovascular. 

No contexto da saúde dos pacientes, os esforços teórico-metodológicos 

contribuem para a clarificação e maturidade do conceito de qualidade de vida, 

decorrente, em parte, dos novos paradigmas que tem influenciado as políticas e 

práticas do setor, pois os determinantes e condicionantes do processo saúde-

doença são multifatoriais e complexos, relacionados desde a biologia molecular e 

genéticos, aos aspectos econômicos, socioculturais, à experiência pessoal e estilos 

de vida14.  
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Outro interesse está diretamente ligado às práticas cotidianas de atividades 

físicas, através da avaliação do impacto físico e psicossocial que as enfermidades, 

disfunções ou incapacidades podem acarretar para as pessoas acometidas, 

permitindo um melhor conhecimento do paciente e de sua adaptação à condição.  

 

2.1. Doenças cardiovasculares, saúde e qualidade de vida 

 
A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, definiu saúde como 

sendo não apenas a ausência de doença ou enfermidade, mas também o bem-

estar físico, mental e social, o que, concomitantemente, reforçou o uso do termo 

Qualidade de Vida como conceito necessário na prática dos cuidados e da 

pesquisa em saúde. 

O termo Qualidade de vida (QV) é uma noção eminentemente humana e 

abrange muitos significados que refletem conhecimentos, experiências e valores de 

indivíduos e coletividades. Tem havido um aumento quase exponencial no uso da 

avaliação da qualidade de vida como técnica de pesquisa clínica desde 1973, 

quando apenas 5 artigos listaram “qualidade de vida” como palavra-chave de 

referência na base de dados MEDLINE; durante os períodos subsequentes de 

cinco anos, havia 195, 273, 490 e 1252 desses artigos. Opiniões como "qualidade 

de vida" e “padrão de vida” geraram interesse inicial em cientistas sociais, políticos 

e filósofos. No campo da saúde coletiva é relevante o empenho pela avaliação da 

qualidade de vida do paciente, estabelecida pela OMS (p.1405) como “a percepção 

do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de 

valores nos quais ele vive e em relação a seus objetivos, expectativas padrões e 

preocupações”14.  

Em 1974 foi produzido no Canadá o Relatório Lalonde, com o nome de A 

new perspective on the health of Canadians (Uma nova perspectiva da saúde de 

canadenses) 15. Sendo considerado o “primeiro relatório governamental moderno no 

mundo ocidental a reconhecer que a ênfase em assistência médica sob um ponto 

de vista biomédico é errado, e que é necessário olhar além do sistema tradicional 

de saúde (tratamento dos doentes) se o objetivo é melhorar a saúde do público”, 

propondo um novo conceito de saúde16.   

Em 1978 foi realizada a primeira Conferência Internacional sobre Cuidados 
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Primários de Saúde, organizada pela OMS e UNICEF em Alma-Ata, capital do 

Kazaquistão. Numa Conferência que contou com mais de 700 participantes foi 

definida a adoção de uma Declaração que reafirmou o significado da saúde como 

um direito humano fundamental e uma das mais importantes metas sociais 

mundiais. Em conformidade com a Declaração de Alma-ata17, ações de diferentes 

atores internacionais com objetivo de reduzir as diferenças no desenvolvimento 

econômico e social dos países deveriam ser estimuladas para que se atingisse a 

meta de saúde para todos no ano 2000, reduzindo-se a lacuna entre países em 

desenvolvidos e em desenvolvimento. E chegou-se ao consenso de que a 

promoção e proteção à saúde dos povos são essencial para o contínuo 

desenvolvimento econômico e social e, consequentemente, condição única para a 

melhoria da qualidade de vida dos homens e da paz mundial. 

O cuidado com o conceito de "qualidade de vida" surgiu como um movimento 

no sentido de evidenciar fundamentos mais amplos que o manejo de sintomas, 

redução da mortalidade ou crescimento da expectativa de vida18. Em virtude do seu 

diagnóstico ameaçador, dos seus tratamentos prolongados e muitas vezes 

agressivos e da incerteza do prognóstico, a doença cardiovascular constitui-se 

como um risco para a qualidade de vida do indivíduo. 

Além das questões orgânicas típicas das doenças cardiovasculares os 

pacientes precisam encarar dificuldades físicas, psicológicas, sociais e econômicas, 

que podem afetar sua qualidade de vida. Como resultado, eles podem desenvolver 

sentimentos de tristeza, sofrimento, perda e sintomas depressivos. Os indicadores 

de qualidade de vida podem gerar informações sobre concepções pessoais e 

sociais, da mesma maneira que medidas de incapacidade e bem-estar 

psicológico19, incluindo a perspectiva do paciente20 e enfocando a análise e 

tratamento no paciente preferentemente do que na doença19, aumentando a sua 

importância na prática médica.  

Formas práticas de resolver a tensão entre a carência de abordagens 

apropriadas no encontro clínico e a natureza altamente individualizada da qualidade 

de vida devem ser examinadas, pois a maneira convencional de avaliar alterações 

em pacientes tem sido se concentrar em exames de laboratório ou clínicos. Na sua 

forma mais básica, abrange medir o pulso, a pressão arterial, temperatura corporal 

além de realizar exames físicos. Em níveis mais complexos, inclui-se tomografia 
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computadorizada, análise hematológica, testes de função de órgãos, radiografia, 

análise genética e outras buscas. Entretanto, as medidas de qualidade de vida são 

fontes de informações relevantes sobre a doença, além de abordá-la no contexto 

pessoal e social do indivíduo. Uma forma de captar o contexto pessoal e social dos 

pacientes é usar medidas de qualidade de vida19. 

O atual interesse na definição de qualidade de vida nos investigadores das 

ciências sociais e médicas junto de políticos tem se centralizado na discussão 

acerca da definição e medidas de aplicação da qualidade de vida. Em particular, a 

necessidade de autoridades reguladoras e financeiras - tanto no setor de saúde 

quanto no governo local - conhecerem o impacto potencial da intervenção tem 

incentivado mais interesse no uso de medidas de qualidade de vida para auxiliar a 

alocação de recursos e avaliar o impacto de decisões políticas21; 

Frequentemente, saúde e qualidade de vida são temas muito relacionados, 

uma vez que a saúde favorece para a melhora da qualidade de vida dos indivíduos 

e esta é indispensável para que um indivíduo ou comunidade possua saúde. A 

pesquisa dos fatores determinantes da saúde possui papel relevante no 

entendimento sobre o sentido da qualidade de vida, que se constitui de parâmetros 

modificáveis ou não, inseridos no cotidiano do homem, referentes à hereditariedade 

e ao estilo de vida (hábitos alimentares, atividades físicas habituais, espiritualidade, 

controle do estresse, relacionamentos e comportamento preventivo), conjuntamente 

aos parâmetros sócio-ambientais, como a moradia, o transporte, o meio-ambiente, 

a segurança, entre outros22.  

Nesse cenário, estudos demonstram que baixos índices de atividade física 

associam-se como um fator negativamente relacionado à condição de saúde23,24. A 

inatividade física pode ser associada com o desenvolvimento de transtornos 

psiquiátricos, com estudos mostrando associações entre baixos níveis de atividade 

física e sintomas de depressão e ansiedade25. Em adultos, elevados índices de 

atividade física estão relacionados com alta qualidade de vida física e mental26. 

Apesar disso, outras pesquisas apontam resultados heterogêneos27,28. Conforme o 

contexto, a intensidade ou o objetivo da atividade física pode resultar numa melhor, 

pior, ou até mesmo não influenciar na qualidade de vida dos indivíduos29. 

Efetivamente, a qualidade de vida torna-se modificável tanto por efeitos 

imediatos como por repercussões do tratamento em longo prazo, particularmente 
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nas doenças cardiovasculares. As intervenções podem ter efeito imediato na 

qualidade de vida do paciente, como atenuação dos sintomas, mudança no estilo 

de vida, ou surgimento de efeitos colaterais. Alguns desses efeitos podem limitar a 

colaboração do paciente e afetar o risco de complicações tardias da doença. 

Através da diminuição do risco de complicações tardias, o paciente obteria uma 

potencialização no número absoluto de anos de vida e elevação no tempo de bem-

estar e saúde melhorada30. 

Outro aspecto relacionado é a qualidade de vida relacionada à saúde 

(QVRS) em inglês, Health Related Quality of Life - HRQOL, mais propriamente 

correlacionada às doenças ou às intervenções em saúde, podendo ser definido 

como o quanto o bem estar físico, social ou emocional são afetados por uma 

enfermidade ou no seu tratamento31, envolvendo os aspectos mais diretamente 

relacionados às patologias ou às práticas em saúde. 

No início dos anos 1990, firmou-se entre pesquisadores da área um 

consenso quanto a dois aspectos da QV: Subjetividade e multidimensionalidade. 

No que se refere á subjetividade, trata-se de considerar a percepção da 

pessoa sobre seu estado de saúde e sobre os aspectos não médicos do seu 

contexto de vida. Consequentemente a QV deve ser mensurada a partir do ponto 

de vista do paciente e não de um observador ou profissional de saúde32.  

Multidimensionalidade é um componente relevante da QV, e integrado por 

diferentes dimensões tais como: bem estar físico, funcional, emocional, familiar, 

atividades sociais, satisfação com o trabalho e sexualidade. Além das dimensões 

como atividades cognitivas e espiritualidade que podem ser significativas em 

determinados casos32.  

2.1.1.Instrumentos de avaliação da Qualidade de Vida  
 

Na área da saúde, as ferramentas de avaliação da qualidade de vida podem 

ser referenciadas entre genéricas ou específicas. As genéricas analisam múltiplos 

aspectos da qualidade de vida e estado de saúde, podendo ser aplicados para 

pacientes independentemente da doença ou condição e para pessoas saudáveis, 

não correspondendo a disfunções ou agravos.  

Existe uma discussão relacionada ao uso de medidas específicas da QV 

relacionada à saúde com alguns autores sustentando os enfoques mais específicos 
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da qualidade de vida, justificando que esses podem favorecer para melhor adequar 

as particularidades relacionadas a algum agravo. Os demais evidenciam que 

algumas medidas de qualidade de vida relacionada à saúde têm abordagem 

sobremodo limitada aos sintomas e às enfermidades, cooperando pouco para um 

cenário holista dos aspectos não médicos associados à qualidade de vida14. Apesar 

disso, podem errar na sensibilidade para constatar questões singulares e 

específicas da qualidade de vida de determinada doença. 

As ferramentas de avaliação de qualidade de vida específicas podem 

encontrar particularidades da qualidade de vida em determinadas doenças além de 

referência a efeitos de intervenções e tratamentos, sendo capazes de oferecer 

algumas informações relevantes para a condução dos pacientes, porém podem 

surgir dificuldades no desenvolvimento da validação psicométrica do instrumento 

em consequência de um escasso número de itens33, ou da incapacidade para 

equiparar qualidade de vida em diversas condições clínicas34. Se o objetivo é 

avaliar a influência da doença ou dos seus sintomas na qualidade de vida35, a 

inclusão desses elementos vale-se apenas para confundimento das variáveis 

dependentes e independentes. Devido a isso, existem fortes argumentos em defesa 

da aplicação de ferramentas de avaliação genéricas em avaliações de qualidade de 

vida, embora medidas específicas possam eventualmente ser utilizadas como 

suplementares. 

2.1.2.Medical Outcomes Study 36 Short-Form Health Survey (SF-36) 

 
O SF-36 foi criado com o intuito de ser um questionário genérico de 

avaliação de saúde, de fácil administração e entendimento por parte dos pacientes, 

porém sem ser tão longo quanto os anteriores a ele. O questionário SF-36 foi 

derivado inicialmente de um questionário de avaliação de saúde formado por 149 

itens, desenvolvido e testado em mais de 22000 pacientes, como parte de um 

estudo de avaliação de saúde (The Medical Outcomes Study - MOS)36. Com o 

intuito de formular um questionário abrangente, mas não tão extenso, elaborou-se 

inicialmente um questionário de 18 itens, o qual avaliava capacidade física, 

limitação devido à doença, saúde mental e percepção da saúde. Posteriormente 

dois itens foram adicionados a este questionário para avaliação dos aspectos 

sociais e dor, sendo então, criado o SF-20 (Short-Form 20). O SF-20 foi 
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administrado em cerca de 11000 participantes dos estudos de avaliação de saúde 

(MOS). Estes resultados permitiram a análise de suas medidas psicométricas e 

também o desenvolvimento de normas preliminares para detectar diferenças no 

estado funcional e de bem-estar entre os pacientes com doenças crônicas e 

alterações psiquiátricas36.  

O SF-36 foi selecionado, em vez de outros instrumentos mais específicos de 

QV, por nos oferecer uma avaliação da percepção do sujeito da sua QV em função 

do seu estado de saúde em geral, e se destacar como o mais usado em todo o 

mundo37. Para cada item do SF-36 é pedido aos pacientes que respondam em 

função de sua percepção do estado geral de saúde do último mês (Período 

recordatório).  

Constitui-se em um questionário multidimensional formado por 36 itens, 

estruturado em 8 escalas ou domínios, que são: capacidade funcional, aspectos 

físicos, vitalidade, estado geral da saúde, dor, aspectos sociais, aspectos 

emocionais e saúde mental. Exibe um escore final de 0 (zero) á 100 (obtido por 

meio de cálculo do Raw Scale), onde o zero corresponde ao pior estado geral de 

saúde e o 100 corresponde ao melhor estado de saúde. Representa um 

questionário bem desenhado e suas propriedades de medida, como 

reprodutibilidade, validade e suscetibilidade a alterações, já foram bem 

referenciadas em diversos trabalhos20,31,38. A tradução para o português do SF-36 

ocorreu em 1997, e sua adequação às condições socioeconômicas e culturais de 

nossa população, bem como a demonstração de sua reprodutibilidade e validade39, 

tornam este instrumento um parâmetro adicional útil que pode ser utilizado na 

avaliação de diversas doenças, procurando englobar todos os aspectos 

relacionados à saúde, e refletem o impacto de uma doença sobre o indivíduo. 

Assim, permitem comparar a QV de indivíduos sadios com doentes ou de 

portadores da mesma doença, vivendo em diferentes contextos sociais e culturais, 

e tem sido amplamente utilizado desde então35. 
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2.2. Doenças Cardiovasculares e Atividade Física 
 

Diversos estudos têm demonstrado a relação da falta de atividade física (AF) 

como fator negativamente influente sobre o estado de saúde, predispondo a uma 

maior incidência de doenças. 

Uma das particularidades mais fascinantes é a relação entre o exercício, 

atividade física e a saúde. Durante a maior parte da história humana, as exigências 

ambientais de sobrevivência demandaram quantidades extraordinárias de esforço 

físico. Livrar-se dos predadores, obter alimento através da caça, além da coleta de 

materiais da existência cotidiana asseguravam uma dose saudável de atividade 

física que poupava a necessidade de exercício deliberado.  

Atualmente os seres humanos do século XXI estão imersos em um ambiente 

explicitamente delineado para suprimir o trabalho físico, dado a preferência por 

mecanismos que reduzem esforço, gerando assim uma epidemia de doença 

cardiovascular, morbidade e mortalidade possivelmente induzidas40. 

"Atividade física", "exercício" e "aptidão física" são expressões que retratam 

diferentes conceitos. Uma das condições mais importantes em qualquer pesquisa 

no lato domínio da avaliação da atividade física é, sem sombra de dúvida, o da 

exigência de uma definição clara e inequívoca do seu conteúdo. Porém, muitas 

vezes eles são confundidos uns com os outros, e usados de forma intercambiável. 

A atividade física é definida como qualquer fenômeno / movimento corporal gerado 

pelos músculos esqueléticos, originando o gasto de energia41. O gasto energético 

pode ser estimado em quilocalorias. A atividade física no dia a dia pode ser 

classificada em atividades ocupacionais, esportivas, condicionantes, domésticas ou 

outras. O exercício é um subgrupo de atividade física que é organizado de uma 

forma um pouco mais rigorosa, sistematizada, estruturada e continuada, tendo 

como objetivo em médio ou longo prazo a melhoria e/ou manutenção da aptidão 

física. A aptidão física é um complexo de qualidades relacionado à saúde dos 

indivíduos que inclui suas habilidades motoras, sendo que esses atributos podem 

ser medidos através de testes específicos. Essas definições são oferecidas como 

uma estrutura interpretativa para comparar estudos que relacionam a atividade 

física, o exercício e a aptidão física à saúde41, sendo usualmente descrita em 

quatro dimensões: (I) frequência (número de eventos de AF durante um 
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determinado período de tempo); (II) duração (tempo de participação em uma única 

sessão de AF); (III) intensidade (esforço fisiológico associado à participação em um 

tipo de AF) e (IV) o tipo de atividade. Essas dimensões são fundamentais para 

avaliação do dispêndio energético41. Também são apreciados os principais 

elementos ou domínios do cotidiano, particularmente as atividades ocupacionais 

(trabalho), domésticas (ocupação em casa, no jardim), de locomoção (forma de 

transporte) e as realizadas no momento do lazer (esportes, recreação, 

exercícios)42.  

A melhora da qualidade de vida decorrente da diminuição de doenças 

crônico-degenerativas associada à prática de atividade física tem sido 

frequentemente relatada em pesquisas científicas. Diversos estudos tem 

demonstrado a relação da falta de AF como fator negativamente influente sobre o 

estado de saúde, predispondo a uma maior incidência de doenças, e as baixas 

taxas de AF verificadas nas últimas décadas poderiam ser um dos principais fatores 

de risco modificáveis, aumentando a prevalência de diversas doenças crônico-

degenerativas, distúrbios mentais e morte prematura40. 

A inatividade física ou o sedentarismo é apontado como o quarto maior fator 

de risco que colabora para a mortalidade mundial1. As implicações de um baixo 

grau de atividade física para a saúde são inúmeras e elevam o risco de muitas 

doenças, particularmente: diabetes, hipertensão, doença cardíaca coronária, 

acidente vascular cerebral, câncer de mama e do cólon2. As estimativas sugerem 

que cerca de 3,2 milhões de mortes por ano são responsabilizadas a problemas de 

saúde relacionados com a inatividade física1.  

Pacientes cardíacos após um evento agudo e / ou com doença cardíaca 

crônica merecem atenção especial para restaurar sua qualidade de vida e para 

manter ou melhorar a capacidade funcional. A necessidade do estímulo da 

atividade física regular, na medida em que é a manutenção da atividade física 

regular ou a mudança a um estilo de vida ativo que tem relevante influência na 

saúde. Entretanto a prevalência do sedentarismo ainda é alta e deve ser prevenida 

através de campanhas populacionais com abordagens modernas43. Os pacientes 

recebem aconselhamento para evitar a recorrência, promovendo saúde através de 

uma combinação de adesão a um plano de medicação e adoção de um estilo de 

vida saudável. 
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     2.2.1. Instrumentos de avaliação da Atividade Física 
 

Evidências robustas apontam que a prática regular de AF é uma 

possibilidade não medicamentosa na busca de redução das principais causas de 

morbimortalidade44, desse modo, ter compreensão sobre os modelos de prática de 

AF populacionais é de ampla relevância, visto que proporciona o reconhecimento 

das deficiências das numerosas populações tal como o julgamento da efetividade 

de condutas empenhadas na promoção da atividade física45. Apesar disso, sendo a 

AF encarada como um evento complexo e multidimensional45,46, sua aferição 

confere um profundo desafio para pesquisadores, especialmente pesquisas que 

compreendem elevado número de sujeitos.  

Os instrumentos destinados à mensuração da AF são, em geral, 

classificados em dois grupos: (I) aqueles que empregam informações comunicadas 

pelos indivíduos (entrevistas, diários e questionários) e (II) os que operam 

marcadores fisiológicos ou sensores de movimento visando obter uma medida 

direta das atividades empreendidas em determinado período de tempo47. Os 

questionários são frequentemente empregados em estudos populacionais48,49, e 

geralmente realizados mediante entrevista pessoalmente ou via contato telefônico, 

sendo sugeridas para ampliar as taxas de resposta em alguns grupos 

populacionais, porém os custos podem ser impeditivos50. Diversos questionários 

propostos na literatura para avaliar a atividade física habitual foram sintetizados 

num suplemento51 sendo os questionários os mais acessíveis para estudos 

epidemiológicos, porém constata-se que são escassos os instrumentos validados 

para a população brasileira.  

Apesar de vantagens consideráveis, como o baixo custo e a rapidez na 

obtenção dos dados, os questionários são métodos subjetivos e, 

consequentemente, com maior margem de erro quando comparados a medidas 

mais diretas do nível de atividade física. A indicação precisa do nível de atividade 

física a partir de questionário invariavelmente depende da capacidade do indivíduo 

de relembrar as atividades físicas realizadas durante um período de tempo (por 

exemplo, nos últimos dias, nos últimos meses)40.  

Buscar os critérios de seleção apropriados para dimensionar a atividade 

física nos faz perceber o quanto elevam as chances de minimizar as falhas de 
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classificação, elevando a percepção sobre a associação da atividade física e a 

saúde. Da mesma forma que a atividade física é um potencial fator de confusão 

entre outras dimensões da qualidade de vida e saúde, bons critérios para aplicação 

das metodologias podem impulsionar nossa capacidade de controlar confusões. 

Ainda que surja uma relação cada vez maior de métodos para adotar nenhuma 

ferramenta é integralmente conveniente para todas as situações e populações. 

Independentemente de o questionário ser um método amplamente utilizado em 

estudos epidemiológicos os métodos laboratoriais empregados basicamente para 

fins de validação, a melhoria da tecnologia pode mudar nossas maneiras de avaliar 

a atividade física no futuro52. 

Com base na relevância da questão e diante de tais considerações, existe a 

necessidade de mensurar e quantificar de forma eficaz os níveis de atividade física 

em prol da saúde e qualidade de vida das mais variadas populações. Com o intuito 

de abordar uma ferramenta de baixo custo financeiro e boa aplicabilidade para 

avaliação dos níveis de atividade física para estudos com grandes populações, 

pertinente à avaliação das atividades físicas, foi decidido em nossa pesquisa avaliar 

os níveis de AF através do Questionário de atividade física habitual de Baecke, 

como ferramenta auxiliadora para o acompanhamento dos níveis e frequência de 

exercícios físicos, atividades ocupacionais e de locomoção. 

     2.2.2. Questionário Baecke de Atividade Física Habitual (AFH) 
 

O questionário de Baecke e col.53 é um instrumento recordatório dos últimos 

12 meses, aliando rapidez na aplicabilidade e facilidade no entendimento, sendo 

apresentada em escala qualiquantitativa, constituída por três partes distintas, cada 

uma refletindo aspectos distintos da AF (ANEXO). Isso se deu, pelo fato do 

instrumento ser o mais antigo dentre os que estimam o nível de atividade física da 

população, além disso, é o instrumento mais utilizado no mundo e um dos poucos 

traduzidos para língua portuguesa. É apropriado para aplicação em jovens, adultos 

e idosos, sendo também o único que possui um recordatório de atividade física 

necessitando de informações dos últimos 12 meses, pois todos os outros recordam 

apenas os últimos sete dias54,55. 

Esse instrumento é desenvolvido através de 16 questões que abrangem três 

escores de AFH dos últimos 12 meses: Primeiramente pretende estimar o Índice de 
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AF diária no trabalho ou no tempo de escola, obtendo as medidas de atividade 

física ocupacional (AFO / E) com oito questões (Q1 a Q8); A segunda parte é 

dedicada aos exercícios físicos praticados no lazer (EFL) com quatro questões (Q9 

a Q12); e a terceira busca avaliar as atividades de lazer e locomoção (ALL), 

excluindo os exercícios físicos, com quatro questões (Q13 a Q16). O questionário 

tem por objetivo obter a medida estimada da atividade física total podendo esta ser 

determinada através do somatório dos valores encontrados em cada uma das 

dimensões, o Escore Total (ET). 

A atividade física ocupacional (AFO) é obtida através das questões 1 a 8. A 

questão 1 considera a especificidade da ocupação do sujeito, classificada em três 

níveis de gasto energético: leve, moderado e vigoroso. Para essa classificação, é 

aconselhado que utilizasse o Compêndio de atividades físicas56, pois através de um 

esquema de codificação classifica a atividade pela taxa de gasto de energia, sendo 

desenvolvido para melhorar a comparabilidade dos resultados entre os estudos 

usando autorrelatos; além do que, algumas profissões não estão atualizadas no 

que se refere ao gasto energético. Para as atividades domésticas, recomenda-se a 

classificação como moderada. 

As outras questões (2 a 8) abordam as atividades durante o trabalho e são 

bem objetivas: ficar sentado, ficar em pé, caminhar, carregar carga pesada, sentir-

se cansado após o trabalho e verificar fisicamente o trabalho com pessoas da 

mesma idade. Em situações que abordem os aposentados ou licenciados, deve-se 

considerar uma segunda atividade ocupacional57. Na ocorrência de não possuir 

uma segunda ocupação, o indicado é empregar o escore 1,00058.  

A avaliação dos EFL é iniciada pela questão nove através das respostas 

autodeclaradas entre SIM e NÃO em relação à prática de exercício físico (últimos 

12 meses) que envolvem modalidades específicas, divididas em três níveis de 

intensidade de acordo com o gasto energético: leve, moderado ou vigoroso. Ainda 

há perguntas sobre a duração e a frequência para cada atividade. 

O escore compreende mais três questões (10 a 12) inerentes à comparação 

das atividades físicas no lazer com pessoas da mesma idade e ocorrência de suor 

nas horas de lazer, além de uma última questão em relação à prática de exercícios 

físicos sem regularidade nas horas de lazer. 
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Na análise das atividades de lazer e locomoção (ALL), as questões estão 

relacionadas às atividades de assistir à televisão (atividade sedentária), caminhada, 

pedalar e uma última questão acerca dos minutos por dia em atividades de 

locomoção (caminhar ou uso de bicicleta para ir e voltar do trabalho, escola ou 

compras). Para a definição do escore total (ET), somam-se os escores AFO, EFL e 

ALL. Para as questões que ficarem sem respostas nas escalas, recomenda-se 

adotar o valor médio de todas as questões do respectivo escore59.  

Os estudos de validade e fiabilidade conhecidos do questionário foram 

especificamente estudados por Baecke e col. e Pols e col. Embora nem todas as 

medidas critério utilizadas para estudar a validade do questionário de Baecke e col. 

possam ser consideradas “gold standard”, os resultados obtidos indiciam a enorme 

potencialidade que o questionário apresenta em avaliar diferentes componentes da 

atividade física. Essa ferramenta já foi utilizada em estudo epidemiológico na 

população brasileira55. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo Primário 

 Avaliar a adesão ao exercício físico extramuros de pacientes no pós-alta do 

serviço de Reabilitação Cardíaca; 

 3.2. Objetivos Secundários 
 

1- Aferir através da aplicação do Questionário Baecke os níveis de atividades 

físicas habituais dos pacientes na fase pós-alta da Reabilitação Cardíaca; 

2- Comparar a qualidade de vida através da aplicação do Questionário SF-36 

dos pacientes aderentes e não aderentes ao exercício físico extramuros na 

fase pós-alta da Reabilitação Cardíaca; 

3- Analisar a repercussão da atividade física ocupacional (AFO) sobre o escore 

do questionário de Baecke; 

4- Analisar a repercussão da atividade física ocupacional (AFO) sobre a 

qualidade de vida; 

5- Testar associações entre os domínios do SF-36 com os escores de Baecke; 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 

4.1. Delineamento do estudo e coleta dos dados  
 

Foi realizado um estudo transversal em pacientes que compõem o Banco de 

dados do Serviço de Reabilitação Cardíaca do Instituto Nacional de Cardiologia 

(INC), com alta há pelo menos um ano do programa de reabilitação. A amostra foi 

constituída de 195 pacientes que obtiveram alta do serviço de reabilitação cardíaca 

entre 2010 e 2018. Os pacientes mantiveram-se supervisionados dando 

continuidade no acompanhamento pós-alta da RC através de consultas semestrais e 

da aplicação de prova funcional. Os questionários foram aplicados por este 

pesquisador, e realizados através de contato telefônico. Primeiramente o paciente foi 

convidado a participar da pesquisa e enviado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) pelo correio ou via e-mail, senão através de assinatura e 

recebimento de uma cópia junto ao serviço de RC do INC. Após o recebimento do 

TCLE assinado foi efetuado um novo contato telefônico, e realizados os 

questionários. As ligações foram realizadas entre as datas de 01/12/2018 

a23/01/2019 de segunda à sexta-feira entre 09h e 17h. 

Após a execução dos questionários foi efetuado os cálculos dos 8 domínios 

contidos no SF-36, que permite medir as principais dimensões em saúde, através 

dos itens: capacidade funcional, aspectos físicos, vitalidade, estado geral da saúde, 

dor, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Foram também 

avaliadas as medidas dos aspectos contidos no Questionário de Baecke que 

abrangem os três escores de AFH: 1) escore de atividades físicas ocupacionais 

(AFO); 2) escore de exercícios físicos praticados no lazer (EFL); 3) escore de 

atividades físicas durante o lazer e locomoção (ALL); Para a definição do escore 

total (ET), somam-se os escores AFO, EFL e ALL. A questão 9 do Questionário de 

Baecke em que o indivíduo entrevistado informa sobre a prática de exercício nos 

últimos 12 meses define o seu comportamento em relação ao exercício. 
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FIGURA 1: Etapas para coleta de dados. Rio de Janeiro, 2019 

 

Não foi realizado o cálculo de dimensionamento de amostra, posto que se 

optou pela utilização de todo o banco de pacientes do INC com alta entre os anos 

de 2010 e 2018, constituindo-se, portanto, em censo. 

 

4.2. Avaliação pré-participação 

 

Foi coletado dado basais relacionado à anamnese como identificação, 

sintomas, histórico médico, história patológica pregressa, história da doença atual, 

dados socioeconômicos como renda, escolaridade, raça autodeclarado. 

 
4.3. Adesão ao programa 

 

Pelos critérios de inclusão foram selecionados prontuários de 195 pacientes de 

ambos os sexos, após a alta do programa de reabilitação cardíaca do Instituto 

Nacional de Cardiologia (INC). Desses, 86 foram perdidos, sendo 51 por 

impossibilidade de contato telefônico (número errado e / ou inexistente), 27 não 

alcançados por chamadas não atendidas (no mínimo 3 tentativas, em períodos 

distintos), 01 por recusa (motivos pessoais), 06 por óbito e 01 por reinternação. Dos 

pacientes que preencheram os critérios de inclusão e tornaram-se elegíveis, 109 

responderam aos questionários em sua totalidade e foram selecionados para o 

estudo. 

Figura 2: Recrutamento e seleção da população do INC. Rio de Janeiro, 2019. 

     

Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 
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4.4. Avaliação pós-alta do programa de reabilitação cardíaca 

 

Os pacientes responderam aos seguintes questionários: Visando obter a 

medida de atividades cotidianas, foi aplicado o questionário Baecke de atividades 

físicas habituais (Baecke - AFH), a fim de gerar um melhor entendimento sobre o 

estilo de vida. E a fim de avaliar a qualidade de vida, como suas condições físicas 

emocionais e sociais, foi aplicado o questionário Medical Outcomes Study 36 Form 

Health Survey (SF-36);  

 

4.5. Critérios de inclusão 

 

1   Portadores de doença cardiovascular (doença coronária, cardiomiopatia, 

cardiopatia congênita, cardiopatia periparto, insuficiência cardíaca, cardiomiopatia 

chagásica, doença valvar aórtica, aneurisma de aorta e transplante cardíaco) que 

receberam alta do Serviço de RC do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), no 

período entre 2010 à 2018; 

2     Idade maior que 18 anos; 

3 - Ter cumprido o prazo mínimo de um ano de alta-hospitalar; 

4 - Ter assinado o TCLE; 

 

4.6. Critérios de exclusão 

 

1- Dificuldade de compreensão dos itens dos questionários (incapacidade 

para responder os itens necessários); 

2- Surgimentos de doenças impeditivas de sua participação (surdez, doenças 

que afetem o sistema cognitivo, instabilização do quadro clínico de sua doença 

básica). 

 

4.7. Tratamento dos dados 

 

A análise descritiva apresentou na forma de tabelas os dados observados, 

expressos pelas medidas de tendência central e de dispersão adequadas para 

dados numéricos, e frequência e porcentagem para dados categóricos. 
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 A análise inferencial foi composta para comparação entre dois subgrupos (os 

que realizaram exercício físicoa e os que não realizaram exercício físicob) pelo teste 

de Mann-Whitney para dados numéricos e pelo teste de qui-quadrado (χ2) ou exato 

de Fisher para dados categóricos. A associação entre os escores do BAECKE com 

os domínios do SF-36 foi analisada pelo coeficiente de correlação de Spearman 

para domínio numérico e pelo teste de Mann-Whitney para domínio categórico. Os 

dados do SF-36 dos aspectos físicos e emocionais foram descritos em frequência 

(n) e porcentagem (%), devido à falta de variabilidade observada nesta amostra, 

assumindo apenas dois valores 0 e 100. Sendo assim, esses domínios do SF-36 

foram analisados em escala ordinal. 

Foram utilizados métodos não paramétricos, pois todas as variáveis não 

apresentaram distribuição normal (Gaussiana), devido à rejeição da hipótese de 

normalidade segundo o teste de Shapiro-Wilke análise gráfica dos histogramas. O 

critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A análise 

estatística foi processada pelo software estatístico SAS® System, versão 6.11 (SAS 

Institute, Inc., Cary, North Carolina).  

As tabelas 1, 2, 3 e 4 fornecem a descritiva das variáveis sociodemográficas, 

cardiológicas e de duração de aplicação dos questionários, domínios do SF-36 e 

parâmetros do BAECKE, respectivamente, na amostra total. 

As tabelas 5, 6 e 7 e 8 fornecem a descritiva das variáveis numéricas, 

categóricas e SF-36 classificado (QV alta e QV baixa), respectivamente, segundo a 

atividade física desportiva (presente e ausente) e o correspondente nível descritivo 

(p valor) do teste estatístico. 

 A classificação do SF-36 foi construída segundo a menor mediana dos oito 

domínios, que se definiu como qualidade de vida alta ter maior ou igual a 70 pontos 

(QV alta) e qualidade de vida baixa ter menos de 70 pontos (QV baixa). 

As tabelas 9, 10, 11 e 12 fornecem a descritiva das variáveis numéricas, 

categóricas e SF-36 classificado (QV alta e QV baixa), respectivamente, segundo a 

atividade física ocupacional (presente e ausente) e o correspondente nível 

descritivo (p valor) do teste estatístico.  

A tabela 13 fornece o coeficiente de correlação de Spearman (rs), seu 

 
a aderentes 
b não-aderentes 
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respectivo nível descritivo (p) e número de casos considerados (n) da associação 

entre a pontuação dos domínios do SF-36 com os escores do BAECKE na amostra 

total. 

 

4.8. Aspectos éticos: análise crítica de riscos e benefícios 

 

Os benefícios que poderão ser gerados por este estudo são evidentes, e sua 

execução visa ao estabelecimento de uma nova visão sobre os pacientes que 

receberam alta do Serviço de RC do INC e foram encaminhados às atividades 

extramuros. Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e 

gradações variados, porém estes foram minimizados, uma vez que todas as 

atividades desta pesquisa são supervisionadas e programadas por profissionais, e 

por ser um estudo de coorte histórica empregamos informações do banco de dados 

disponíveis no Serviço de Reabilitação Cardíaca do Instituto Nacional de 

Cardiologia, sem previsão de utilização de material biológico; todos os dados foram 

manejados e analisados de forma anônima sem identificação nominal dos 

participantes de pesquisa; porque os resultados decorrentes do estudo foram 

apresentados de forma agregada, não permitindo a identificação individual dos 

participantes; Por se tratar de um estudo não intervencionista (sem intervenção 

clínica) e sem alterações/influências na rotina do participante de pesquisa e 

consequentemente sem adição de riscos ou prejuízos ao bem-estar dos mesmos. 

O investigador principal e demais colaboradores envolvidos no estudo acima 

se comprometeram individual e coletivamente, a utilizar os dados provenientes 

deste apenas para os fins descritos e a cumprir todas as diretrizes e normas 

regulamentadoras descritas na Resolução CNS Nº 466/2012 e suas 

complementares no que diz respeito ao sigilo e confidencialidade dos dados 

coletados. Foram tomados todos os cuidados para que a execução do trabalho 

tenha uma explícita visão científica. 

 

4.9 Responsabilidades do pesquisador e da instituição 

 

O pesquisador e seus colaboradores foram responsáveis pela coleta dos 

dados. O pesquisador realizou a análise dos mesmos, acompanhado de seu 
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orientador. 

Não há conflitos de interesse envolvidos neste trabalho tanto da parte do 

pesquisador ou orientadores. A Instituição proveu os recursos materiais necessários 

ao desenvolvimento do projeto. Não há qualquer restrição quanto à divulgação 

pública dos resultados, a qual ocorrerá quer sejam favoráveis ou não à hipótese do 

pesquisador. 

Não foram previstos gastos aos sujeitos da pesquisa. Os pacientes são 

cadastrados no Serviço de RC do INC e receberam toda atenção e suporte 

necessários. 
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5.FOMENTOS 

 

Este estudo foi realizado no INC, portanto não necessitando de fomento. O 

presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, CAAE: 93537718.9.0000.5243, no parecer liberado em 

30 de Outubro de2018, conforme consta no anexo A. 
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6.RESULTADOS 

 

A figura número 3 sintetiza nosso resultado mostrando importante adesão na 

fase pós-alta da RC, no qual 75 pacientes (69%) realizaram atividades físicas 

extramuros. 

 

Figura 3- Distribuição sobre o EFL na amostra (n = 109) de pacientes pós-alta da RC 

do INC, Rio de Janeiro, 2019 

 

 Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 
Na figura 4 observa-se as diversas formas de atividades físicas extramuros 

adotadas pelos pacientes na fase pós alta da RC. 
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Figura 4. Frequência de modalidades de AF citadas pelos 75 pacientes pós-alta da 
RC do INC, Rio de Janeiro, 2019    

 
 Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 
 

 
Os dados, em estudo, não apresentaram distribuição normal (Gaussiana), 

segundo o teste de Shapiro-Wilk, ao nível de 5%. Sendo assim, a medida mais 

adequada para sumarização dos dados é pela mediana e intervalo interquartílico 

(Q1 - Q3). 

As tabelas1, 2, 3 e 4 fornecem a descritiva das variáveis sociodemográficas, 

cardiológicas e de duração de aplicação dos questionários, domínios do SF-36 e 

parâmetros do BAECKE, respectivamente, na amostra total. 

 
 
Tabela 1- Característica sociodemográfica dos pacientes pós-alta da RC do INC. Rio 
de Janeiro, 2019 
 

Variável N % 

Sexo - n (%)     

Masculino 81 74,3 

Idade (anos)     

Mediana (Q1 - Q3) 64,5(57,4 - 70,4) 

Estado Civil - n (%)     

Casado  78 71,6 

Solteiro  15 13,8 

Divorciado / Separado 10 9,2 

Viúvo  6 5,5 
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N° de filhos     

Mediana (Q1 - Q3) 2  (1 - 3) 

Raça - n (%)     

Branco 65 59,6 

Pardo 22 20,2 

Negro 22 20,2 

Aposentado - n (%)     

Sim 70 64,2 

Escolaridade - n (%)     

Não estudou 1 0,9 

Fundamental 28 25,7 

Ensino médio 41 37,6 

Superior 39 35,8 

Renda- n (%)     

Até 2 SM 45 41,3 

2 a 4 SM 39 35,8 

4 a 10 SM 24 22,0 

10 a 20 SM 1 0,9 

 SM: Salário Mínimo R$. 
 

 Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 

Tabela 2- Variável cardiológica e duração da aplicação dos questionários nos 
pacientes pós-alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019 
 

Variável N % 

Diagnóstico Inicial     

Doença coronária 84 77,1 

Outras 25 22,9 

Reinternação     

Sim 15 13,8 

Não 94 86,2 

Duração de aplicação do SF-36 (min)     

Mediana (Q1 - Q3) 12(10 - 16) 

Duração de aplicação do BAECKE (min)     
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Mediana (Q1 - Q3) 9  (8 - 10) 

Duração Total de aplicação (min)     

Mediana (Q1 - Q3) 21(18 - 26) 

  

Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 
Tabela 3- Questionário SF-36 aplicado nos pacientes pós-alta da RC do INC, Rio de 
Janeiro, 2019 
 

Domínios do SF-36     

Capacidade Funcional         

Mediana (Q1 - Q3) 85 65 - 95 

Aspectos Físicos - n (%)         

Nota 0 14(12,8%) 

Nota 100 95(87,2%) 

Dor         

Mediana (Q1 - Q3) 84 62 - 100 

Estado Geral         

Mediana (Q1 - Q3) 82 66 - 92 

Vitalidade         

Mediana (Q1 - Q3) 70 50 - 90 

Aspectos Sociais         

Mediana (Q1 - Q3) 100 81,5 - 100 

Aspectos Emocionais - n (%)         

Nota 0 15(13,8%) 

Nota 100 94(86,2%) 

Saúde Mental         

Mediana (Q1 - Q3) 84 70 - 92 

 Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 
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Tabela 4- Questionário de BAECKE aplicado nos pacientes pós-alta da RC do INC, 
Rio de Janeiro, 2019 
 

Parâmetro        

Atividades Físicas Ocupacionais - AFO         

presente - n (%) 36(33,0%) 

Escore AFO         

Mediana (Q1 - Q3) 2,9 2,4 - 3,3 

Exercício Físico no Lazer – EFL         

presente - n (%) 75(68,8%) 

Escore da Questão 9 (pontos)         

Mediana (Q1 - Q3) 3,5 1,7 - 5,2 

Escore EFL (pontos)         

Mediana (Q1 - Q3) 2,5 2,0 - 3,3 

Escore ALL (pontos)         

Mediana (Q1 - Q3) 2,8 2,3 - 3,3 

Escore Total (AFO + EFL + ALL)         

Mediana (Q1 - Q3) 6,0 5,0 - 7,8 

 Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 
As tabelas 5, 6 e 7 e 8 fornecem a descritiva das variáveis numéricas, 

categóricas e SF-36 classificado (QV alta e QV baixa), respectivamente, segundo a 

atividade física desportiva (presente e ausente) e o correspondente nível descritivo 

(p valor) do teste estatístico. 

Os dados numéricos foram expressos pela mediana e intervalo interquartílico 

(IQQ) e comparados pelo teste de Mann-Whitney, e os dados categóricos foram 

expressos pela frequência (n) e porcentagem (%) e comparados pelo teste de qui-

quadrado (χ2) ou exato de Fisher. 
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Tabelas 5 - Variáveis numéricas segundo o exercício físico no lazer (EFL) de 
pacientes pós-alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019 

 
 
Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 
Observou-se que o subgrupo com EFL apresentou SF-36 dor (p = 0,025), SF-

36 estado geral (p = 0,007), SF-36 vitalidade (p = 0,001), SF-36 aspectos sociais (p 

= 0,004), escore EFL (p< 0,0001) e escore total (p< 0,0001) significativamente maior 

que o subgrupo sem EFL. 

Para fins de consulta, no ANEXO A, as tabelas A1 e A2 fornecem a descritiva 

completa (média, desvio padrão, mediana, intervalo interquartílico, mínimo e 

máximo) das variáveis numéricas por subgrupo de EFL presente e ausente, 

respectivamente. 
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Tabela 6- Variáveis categóricas segundo o exercício físico no lazer (EFL) nos 
pacientes pós-alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019 
 

Variável 
c/ EFL   s/ EFL   

p valor 
n %   n %   

Sexo               

Masculino 61 81,3  20 58,8  

0,012 
Feminino 14 18,7  14 41,2  

Estado Civil               

Casado(a) 60 80,0  18 52,9  

0,022* 
Solteiro(a) 8 10,7  7 20,6  

Divorciado(a) / separado(a) 4 5,3  6 17,6  

Viúvo(a) 3 4,0  3 8,8  

Raça               

Branco(a) 42 56,0  23 67,6  

0,13 Pardo(a) 19 25,3  3 8,8  

Negro(a) 14 18,7  8 23,5  

Aposentado               

Sim 47 62,7  23 67,6  

0,62 
Não 28 37,3  11 32,4  

Escolaridade               

Não estudou 1 1,3  0 0,0  

0,72* 
Fundamental 17 22,7  11 32,4  

Ensino Médio 29 38,7  12 35,3  

Superior 28 37,3  11 32,4  

Renda (salário mínimo em R$)               

Até 2 salários 30 40,0  15 44,1  

0,95* 
2 a 4 salários 27 36,0  12 35,3  

4 a 10 salários 17 22,7  7 20,6  

10 a 20 salários 1 1,3  0 0,0  

Reinternação               

Sim 8 10,7  7 20,6  

0,13* 
Não 67 89,3  27 79,4  

AF Ocupacional               

Sim 25 33,3  11 32,4  

0,92 
Não 50 66,7   23 67,6   

Teste de χ2 ou exato de Fisher *. 

Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 
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Observou-se que o subgrupo com EFL apresentou proporção de sexo 

masculino (p = 0,012), estado civil casado (p = 0,022), SF-36 aspecto emocional 

100% (p = 0,049) significativamente maior que o subgrupo sem EFL. 

 
Tabela 7- Classificação do SF-36 segundo o exercício físico no lazer (EFL) de 
pacientes pós-alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019 
 

Domínio SF-36 
c/ EFL   s/ EFL   

p valor 
n %   n %   

Capacidade Funcional               

QV baixa 17 22,7  12 35,3  

0,17* 
QV alta 58 77,3  22 64,7  

Aspectos Físicos               

QV baixa 7 9,3  7 20,6  

0,096* 
QV alta 68 90,7  27 79,4  

Dor               

QV baixa 17 22,7  15 44,1  

0,023 
QV alta 58 77,3  19 55,9  

Estado Geral               

QV baixa 18 24,0  13 38,2  

0,12 
QV alta 57 76,0  21 61,8  

Vitalidade               

QV baixa 23 30,7  20 58,8  

0,005 
QV alta 52 69,3  14 41,2  

Aspectos Sociais               

QV baixa 11 14,7  12 35,3  

0,014 
QV alta 64 85,3  22 64,7  

Aspectos Emocionais               

QV baixa 7 9,3  8 23,5  

0,049* 
QV alta 68 90,7  26 76,5  

Saúde Mental               

QV baixa 15 20,0  12 35,3  

0,087 
QV alta 60 80,0   22 64,7   

Teste de χ2 ou exato de Fisher *. 

 
Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro.  

 

Observou-se que o subgrupo com EFL apresentou proporção de qualidade de 
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vida alta nos domínios dor (p = 0,023), vitalidade (p = 0,005), aspectos sociais (p = 

0,014) e aspecto emocional (p = 0,049) significativamente maior que o subgrupo 

sem EFL. 

Para fins descritivos, a tabela 8 fornece a distribuição do diagnóstico inicial 

segundo o EFL. 

 

Tabela 8 - Diagnóstico inicial segundo o exercício físico no lazer (EFL) nos pacientes 
pós-alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019 

 

Variável 
C/ EFL   S/ EFL 

n %   n % 

Diagnóstico Inicial           

Doença coronária 59 78,7  25 73,5 

Cardiomiopatia 8 10,7  4 11,8 

Cardiopatia congênita 1 1,3  3 8,8 

Cardiopatia periparto 1 1,3  0 0,0 

Insuficiência cardíaca 1 1,3  0 0,0 

Chagásica 1 1,3  0 0,0 

Valvar aórtica 1 1,3  1 2,9 

Aneurisma de aorta 0 0,0  1 2,9 

Transplante 3 4,0   0 0,0 

 
Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 
 

As tabelas 9, 10,11 e 12 fornecem a descritiva das variáveis numéricas, 

categóricas e SF-36 classificado (QV alta e QV baixa), respectivamente, segundo a 

atividade física ocupacional (AFO presente e AFO ausente) e o correspondente nível 

descritivo (p valor) do teste estatístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 9- Variáveis numéricas segundo a atividade física ocupacional (AFO) de 
pacientes pós-alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019. 
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Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 
Observou-se que o subgrupo com AFO apresentou SF-36 funcional (p = 

0,023), SF-36 estado geral (p = 0,026) e escore total (p< 0,0001) significativamente 

maior que o subgrupo sem AFO. 

Para fins de consulta, no ANEXO B, as tabelas B1 e B2 fornecem a descritiva 

completa (média, desvio padrão, mediana, intervalo interquartílico, mínimo e 

máximo) das variáveis numéricas por subgrupo de AF ocupacional presente e 

ausente, respectivamente. 

 
Tabela 10- Variáveis categóricas segundo a atividade física ocupacional (AFO) de 
pacientes pós-alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019 
 

Variável 
c/ AFO   s/ AFO   

p valor 
n %   n %   

Sexo               

Masculino 28 77,8  53 72,6  

0,56 
Feminino 8 22,2  20 27,4  

Estado Civil               

Casado(a) 25 69,4  53 72,6  

0,026* Solteiro(a) 4 11,1  11 15,1  

Divorciado(a) / Separado(a) 7 19,4  3 4,1  
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Viúvo(a) 0 0  6 8,2  

Raça               

Branco(a) 25 69,4  40 54,8  

0,21 Pardo(a) 7 19,4  15 20,5  

Negro(a) 4 11,1  18 24,7  

Aposentado               

Sim 1 2,8  69 94,5  
< 

0,0001 Não 35 97,2  4 5,5  

Escolaridade               

Não estudou 0 0,0  1 1,4  

0,89* 
Fundamental 8 22,2  20 27,4  

Ensino Médio 14 38,9  27 37,0  

Superior 14 38,9  25 34,2  

Renda                

Até 2 salários 11 30,6  34 46,6  

0,007* 
2 a 4 salários 10 27,8  29 39,7  

4 a 10 salários 14 38,9  10 13,7  

10 a 20 salários 1 2,8  0 0,0  

Reinternação               

Sim 2 5,6  13 17,8  

0,068* 
Não 34 94,4  60 82,2  

Pratica EFL               

Sim 25 69,4  50 68,5  

0,92 
Não 11 30,6   23 31,5   

Teste de χ2 ou exato de Fisher *. 

 
Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 

 
 

Observou-se que o subgrupo com AFO apresentou proporção de estado civil 

divorciado /separado (p = 0,026) e SF-36 aspecto físico 100% (p = 0,021) 

significativamente maior e de aposentado (p< 0,0001) e renda baixa - até 4 SM (p = 

0,007) significativamente menor que o subgrupo sem AFO. 

 
  
 
 
 
Tabela 11- Classificação do SF-36 a atividade física ocupacional (AFO) nos 
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pacientes pós-alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019 

 

Domínio 
c/ AFO   s/ AFO   

p valor 
n %   n %   

Capacidade Funcional               

QV baixa 5 13,9  24 32,9  

0,035 
QV alta 31 86,1  49 67,1  

Aspectos Físicos 100%               

QV baixa 1 2,8  13 17,8  

0,021* 
QV alta 35 97,2  60 82,2  

Dor               

QV baixa 11 30,6  21 28,8  

0,85 
QV alta 25 69,4  52 71,2  

Estado Geral               

QV baixa 10 27,8  21 28,8  

0,91 
QV alta 26 72,2  52 71,2  

Vitalidade               

QV baixa 10 27,8  33 45,2  

0,080 
QV alta 26 72,2  40 54,8  

Aspectos Sociais               

QV baixa 5 13,9  18 24,7  

0,19 
QV alta 31 86,1  55 75,3  

Aspectos Emocionais               

QV baixa 4 11,1  11 15,1  

0,40* 
QV alta 32 88,9  62 84,9  

Saúde Mental               

QV baixa 8 22,2  19 26,0  

0,67 
QV alta 28 77,8   54 74,0   

Teste de χ2 ou exato de Fisher *. 

Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 
 

Observou-se que o subgrupo com AFO apresentou proporção de qualidade 

de vida alta nos domínios capacidade funcional (p = 0,035) e aspectos físicos (p = 

0,021) significativamente maiores que o subgrupo sem AFO. 

Para fim descritivo, a tabela 12 fornece a distribuição do diagnóstico inicial 

segundo a AFO.  

 

Tabela 12- Diagnóstico inicial segundo a atividade física ocupacional (AFO) nos 
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pacientes pós-alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019 
 

Variável 
c/ AF ocupacional   s/ AF ocupacional 

n %   N % 

Diagnóstico Inicial           

Doença coronária 34 94,4  50 68,5 

Cardiomiopatia 2 5,6  10 13,7 

Cardiopatia congênita 0 0,0  4 5,5 

Cardiopatiaperiparto 0 0,0  1 1,4 

Insuficiência cardíaca 0 0,0  1 1,4 

Chagásica 0 0,0  1 1,4 

Valvar aórtica 0 0,0  2 2,7 

Aneurisma de aorta 0 0,0  1 1,4 

Transplante 0 0,0   3 4,1 

Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 
A tabela 13 fornece o coeficiente de correlação de Spearman (rs), seu 

respectivo nível descritivo (p) e número de casos considerados (n) da associação 

entre a pontuação dos domínios do SF-36 com os escores do BAECKE na amostra 

total. 

O coeficiente de correlação de Spearman (rs) mede o grau de associação 

entre duas variáveis numéricas. Este coeficiente varia de -1 a 1, quanto mais 

próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação, quanto mais próximo estiver 

de zero, mais fraca é a relação entre as duas variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13- Correlação entre os domínios do SF-36 com os escores do BAECKE nos 
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pacientes pós-alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019 

         
Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 

Observou-se que existe correlação direta significativa entre o par de variáveis 

cujo nível descritivo (p valor) foi menor ou igual 0,05 (p ≤ 0,05), destacado em 

negrito. 

Por exemplo, observou-se que existe correlação direta significativa, de grau 

moderado, entre o estado geral do SF-36 com o escore total do BAECKE (r = 0,401; 

p< 0,0001; n = 109). Isto significa, que quanto maior o escore total BAECKE maior a 

pontuação do estado geral pelo SF-36. 

As tabelas 14 e 15 fornecem a descritiva dos escores do BAECKE segundo o 

SF-36 de aspecto físico e de aspecto emocional, respectivamente, e o 

correspondente nível descritivo (p valor) do teste de Mann-Whitney. 
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Tabela 14- Escores do BAECKE segundo SF-36 aspecto físico nos pacientes pós-
alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019 
 

 
Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 
Observou-se que o subgrupo com aspecto físico 100% apresentou escore 

ALL (p = 0,023) e escore total (p = 0,002) significativamente maior que o subgrupo 

com aspecto físico 0%. 

Tabela 15- Escores do BAECKE segundo SF-36 aspecto emocional nos pacientes 
pós-alta da RC do INC, Rio de Janeiro, 2019 

 
Fonte: Pacientes no pós-alta da RC, INC, Rio de Janeiro. 

 

Observou-se que o subgrupo com aspecto emocional 100% apresentou 

escore ALL (p = 0,012) significativamente maior que o subgrupo com aspecto 

emocional 0%. 
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7. DISCUSSÃO 

 
Nosso estudo avaliou 109 pacientes que obtiveram alta do serviço de 

Reabilitação Cardíaca do Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro e 

desses 75 (69%) continuaram a realização de exercícios físicos através de 

atividades extramuros e 35 (31%) não realizaram nenhuma atividade física 

sistematizada nos últimos 12 meses. Observou-se, portanto uma prevalência 

importante na opção de prática de exercícios pós-alta da Reabilitação cardíaca. 

Analisando na literatura a prevalência global da atividade física insuficiente 

(AFI) no mundo Guthold et al60 demonstraram através de uma metanálise incluindo  

dados de 358 pesquisas em 168 países, com 1,9 milhões de participantes uma 

prevalência global de AFI de 27,5%, refletindo assim um panorama semelhante ao 

que encontramos em nossa casuística no pós alta da RC, guardando as devidas 

proporções. Roca Rodrigues et al61, avaliando 59 pacientes com doença 

cardiovascular incluídos em programa de RC conseguiu finalizar 12 meses de 

atividades em 44 pacientes e concluiu que a RC é um programa apropriado para a 

melhoria de variáveis clínicas como capacidade funcional, medidas antropométricas 

e dieta.  A dúvida sobre a manutenção desses benefícios após o programa de RC é 

que permanece. Nesse sentido nosso estudo procurou verificar a manutenção de 

benefícios comparando o grupo que continuou a atividade e o grupo que não 

continuou. 

Ao descrever sobre a eficácia do exercício autorregulado após a alta da RC 

na manutenção dos benefícios adquiridos, Juliana Borges e seus colaboradores 

descreveram em seu estudo intitulado “Os efeitos do exercício domiciliar não 

supervisionado sobre a capacidade funcional após 6 meses de alta da reabilitação 

cardíaca” que o exercício autorregulado após a RC parece ser eficaz para manter os 

ganhos na capacidade de exercício adquirida durante os programas supervisionados 

em centros de reabilitação, mantendo após a conclusão do programa as atividades 

aeróbicas sem supervisão62. 

Através do estudo “Trajetórias de exercício de mulheres desde a entrada em 

um programa de RC de 6 meses até um ano após a alta” Arthur HM e 

colaboradores63 demonstram que as mulheres observadas alcançaram os níveis de 

atividade física recomendados até o final da RC e os sustentaram após um ano. 
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Abebaw Yohannes64, em artigo publicado pela Journal of clinicalnursing, 

buscou investigar os benefícios em longo prazo da RC na depressão, ansiedade, 

atividade física e qualidade de vida, através de um programa prospectivo de RC com 

acompanhamento de medidas repetidas durante 12 meses, incluindo 147 pacientes 

com doença coronariana. Observou-se que o programa de RC traz benefício na 

melhoria da qualidade de vida, nível de atividade física, ansiedade e depressão, e 

que esses benefícios foram mantidos após 12 meses. Níveis elevados de depressão 

foram associados a comprometimento da qualidade de vida, dados relevantes para a 

para a prática clínica. E concluiu que todos os profissionais de saúde devem estar 

cientes dos benefícios da RC e recomenda que, com frequência, encaminhem e 

encorajem os pacientes com doença cardíaca a participar de um programa de 

reabilitação cardíaca, incluindo as estratégias de intervenção para depressão e 

ansiedade, que podem ser incorporadas nos programas de RC. 

Nosso estudo procurou verificar a existência de diferença estatística nas 

variáveis clínicas e nos questionários SF-36 e Baecke de atividades habituais 

segundo exercício físico no lazer (EFL) e observamos que o subgrupo com EFL 

apresentou SF-36 dor (p=0,025), SF-36 estado geral (p=0,007), SF-36 vitalidade 

(p=0,001), SF-36 aspectos sociais (p=0,004), escore EFL (p<0,0001), e escore total 

(p<0,0001) significativamente maior que o subgrupo sem EFL. 

Em sua tese de doutorado da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto a 

pesquisadora Salete Silqueira65 também utilizou o SF-36, porém, como instrumento 

de mensuração da qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com 

hipertensão arterial sistêmica (256 pacientes). Nesse estudo Salete demonstrou que 

o SF-36 é um instrumento confiável para medir o perfil de saúde em pacientes 

hipertensos, porém em relação ao domínio vitalidade houve certa incompreensão 

por parte dos pacientes que apresentaram 65,2% com primeiro grau incompleto e 

18,8% analfabetos. Em nosso estudo não observamos essa dificuldade, talvez por 

nossos pacientes tiverem apresentado apenas 16,5% com nível de fundamental 

incompleto e apenas 01(0,9%) analfabeto. 

Felipe Checa66 em sua dissertação de Mestrado pela Universidade São Judas 

Tadeu em São Paulo utilizou o questionário de Baecke para sua validação como 

instrumento de aplicação pela internet analisando atividade física. Checa obteve 

82% de taxa de resposta indicando assim uma boa aceitação do questionário. 
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Nosso estudo aplicou o questionário de Baecke via ligação telefônica e obteve 

84,2% de resposta mostrando certa equivalência à internet. 

Demonstramos em nosso estudo que o subgrupo com EFL apresentou 

proporção de sexo masculino (p = 0,012), estado civil casado (p = 0,022), SF-36 

aspecto emocional 100% (p = 0,049) significativamente maior que o subgrupo sem 

EFL.  

Luciane Cruz67 em seu artigo encontrou como as principais discrepâncias 

relacionadas ao gênero, sendo as mulheres com pior estado de saúde em todos os 

domínios do SF-36, corroborando com o demostrado em nosso estudo, onde o 

subgrupo de homens com EFL apresentou proporção significativamente maior 

(p=0,012) em relação ao subgrupo sem EFL em relação ao gênero.  

Lucia Lion68 em seu artigo publicado pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – UERJ, ao avaliar um PRC após 10 anos de acompanhamento, evidenciou 

que o percentual de pacientes do sexo feminino em acompanhamento no PRC foi 

expressivamente menor do que o de pacientes masculinos, concordando com os 

estudos sobre PRC já publicados, não permitindo uma comparação dos resultados 

obtidos pelo sexo. Os 49 pacientes do PRC apresentaram uma adesão ao PRC 

(86,17%), o que também pode ser confirmado pelo longo tempo de permanência na 

reabilitação, já que alguns pacientes estão no programa desde seu início, há dez 

anos. A média de acompanhamento de 57,3 meses é bem alta, comparativamente 

aos PRC supervisionados, citados na literatura, que não submetem os pacientes à 

atividade física por mais de 12 meses69,70,71,72.  

Analisando a literatura, é bem definido que o exercício possui certo grau de 

proteção contra o estresse (de qualquer natureza). Eventos experimentais e/ou 

naturais parecem ser minimizados, de alguma forma, pelo exercício regular. O 

estresse emocional teria menor impacto em organismos que se exercitam 

regularmente. Vários estudos73,74,75,76 descrevem que a reabilitação cardíaca tem 

papel preponderante no retorno precoce dos coronariopatas à sua atividade 

habitual, já que atrasos desnecessários no retorno ao trabalho impõem perdas 

econômicas aos pacientes e empregadores. Entretanto, devido ao tipo de 

afastamento ao trabalho (aposentadoria e licença) ocasionado por estados da 

doença e adotado pela Previdência Social no Brasil, muitos pacientes, quando 

acometidos de eventos coronários, já estavam aposentados por doença. Outros 
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benefícios econômicos potenciais da RC incluiriam o aumento da atividade 

ocupacional do paciente, a diminuição nos casos de deficiências físicas, menor 

número de consultas médicas e redução no uso de medicação74,75. 

Priscila Nakamura77 em um estudo transversal que incluiu 1001 adultos (582 

mulheres) buscou explorar a associação entre AF (Baecke), a QVRS física, mental e 

geral (SF36) com os níveis recomendados de AF. Entre as mulheres, a intensidade 

moderada e a AF total no lazer foram associadas à saúde física. Entre os homens, a 

intensidade moderada e vigorosa e a AF total no lazer foram associadas à saúde 

física e à QVRS geral. Além disso, a intensidade moderada e a AF total no lazer 

foram associadas à saúde mental em homens. No entanto, a intensidade vigorosa 

de AF não foi associada à saúde mental para esse grupo. 

Os diferentes domínios da QVRS foram associados a diferentes níveis e 

intensidades de AF no tempo de lazer de acordo com o sexo dos adultos. Esses 

achados indicam a complexidade e importância da avaliação da QVRS estratificada 

por gênero e consideram os diferentes níveis e intensidades de AF. 

Rodrigo Silva78 pela Escola de Psicologia da Universidade Católica de Pelotas 

através de seu artigo intitulado “Atividade física e Qualidade de vida” apresenta que 

os resultados em relação à qualidade de vida e à prática de atividade física não se 

modificaram quando controladas as variáveis sexo, idade e profissão, contrariando o 

que relatam Melanson e Freedson79, que as informações relacionadas à prática 

habitual de atividades físicas encontradas mediante a aplicação de questionários 

podem diferir por conta da natureza e das especificações das questões 

apresentadas, o que deverá variar de acordo com o sexo, a idade, o 

desenvolvimento cognitivo e o contexto sociocultural em que os sujeitos estão 

inseridos. Apesar de não apontar uma variação significativa no cruzamento entre 

padrão de atividade física e o domínio relações sociais, as maiores médias estão em 

pessoas ativas em geral, e a menor, em pessoas inativas. Dados que merecem 

atenção quando se pensa no aumento das atividades em grupo e das novas 

interações pessoais proporcionadas pelas atividades físicas, de modo que esta se 

torna uma oportunidade de “investimento social”80. 

Xiomara Salvetti81 do Departamento de Cardiologia da USP, através de seu 

estudo randomizado prospectivo controlado, buscou avaliar a adesão e os efeitos 

sobre a função cardiovascular e a qualidade de vida de um programa de RC 
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domiciliar para pacientes com doença coronariana, onde 39 pacientes de baixo risco 

foram designados para exercícios em casa, e um grupo controle. E após o 

treinamento, o grupo doméstico apresentou melhorias em todos os aspectos do 

SF36, concluindo ser uma abordagem eficiente e de baixo custo para RC em 

pacientes de baixo risco. 

Nosso estudo observou-se que o subgrupo com EFL apresentou proporção 

de sexo masculino (p = 0,012), estado civil casado (p = 0,022), SF-36 aspecto 

emocional 100% (p = 0,049) significativamente maior que o subgrupo sem EFL.  

Caroline Thomaz82 com seu estudo realizado pelo Serviço de Psicologia 

Clínica do Instituto de cardiologia do Rio Grande do Sul / Fundação Universitária de 

Cardiologia, buscou avaliar a qualidade de vida de 153 pacientes pós-infarto agudo 

do miocárdio (IAM) e identificar diferenças na auto percepção da qualidade de vida, 

divididos em 2 grupos: controle (G1, n=99) e intervenção (G2, n=54). Os pacientes 

do G1 tiveram a sua alta hospitalar com encaminhamento para o ambulatório 

tradicional de atendimento cardiológico, enquanto os do G2 receberam 

encaminhamento para consulta no ambulatório de prevenção secundária da doença 

arterial coronariana (DAC). Ela aplicou o questionário de avaliação de qualidade 

devida SF-36, encontrando no grupo intervenção a média nos domínios estado geral 

de saúde, capacidade funcional, limitação física, vitalidade e aspectos emocionais 

demonstraram-se ligeiramente mais elevadas. Nos domínios dor, aspectos sociais e 

saúde mental o grupo controle apresentou escores maiores. Os resultados obtidos 

neste estudo contaram com número limitado de pacientes, indicando resultados 

ainda não significativos. 

Simone Pinto83 em sua defesa de mestrado pela Faculdade de enfermagem 

da Universidade Estadual de Campinas, buscou avaliar o efeito do treinamento físico 

na evolução do nível de atividade física habitual e na qualidade de vida de 

coronariopatas e hipertensos, mostrando que após três meses de treinamento físico 

aeróbio supervisionado os pacientes coronariopatas melhoraram significativamente 

em relação à QVRS genérica, nas seguintes dimensões do SF-36: Capacidade 

Funcional (p=0,01), Vitalidade (p=0,0002) e Saúde Mental (p=0,0007). A análise 

entre os tempos T0 e T3 da QVRS especifica para hipertensos, mensurada por meio 

do MINICHAL, evidenciou incremento significativo dos níveis de QVRS no domínio 

Estado Mental (p=0,04). No entanto, a análise das medidas da QVRS específica 
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para coronariopatas, mensurada pela aplicação do MacNew, não demonstrou 

melhoras significativas nos níveis de QVRS ao final de três meses de treinamento. 

Antonio Lagoeiro84 pelo Programa de pós-graduação em ciências 

cardiovasculares da Universidade Federal Fluminense, realizou um estudo sobre 

avaliação da qualidade de vida em pacientes com e sem Insuficiência cardíaca na 

atenção primária, os pacientes foram divididos em dois grupos: grupo I, pacientes 

com IC (n = 59); e grupo II, pacientes sem IC (n = 574). O grupo I foi dividido em 

pacientes com IC com fração de ejeção preservada (ICFEP – n = 35) e pacientes 

com IC com fração de ejeção reduzida (ICFER – n = 24). Lagoeiro observou que 

pacientes sem IC tiveram um escore médio do SF-36 significativamente maior do 

que aqueles com IC. A capacidade funcional foi significativamente pior (p < 0,0001) 

nos pacientes com IC independentemente de sexo e idade, não encontrando 

diferença significativa entre ICFEP e ICFER. Os pacientes com IC mostraram baixa 

qualidade de vida a despeito da apresentação da síndrome (fenótipo ICFEP ou 

ICFER). E ainda conclui referindo que a avaliação da qualidade de vida na atenção 

primária poderia auxiliar a identificar pacientes que se beneficiariam de um 

programa de atenção à saúde proativa com maior ênfase em suporte multidisciplinar 

e social.  

No Reino Unido Dugmore85 propôs um estudo randomizado em 124 pacientes 

com diagnóstico clínico de infarto agudo do miocárdio, com os pacientes alocados 

aleatoriamente para um programa de treinamento aeróbico semanal regular, 3 vezes 

por semana durante 12 meses, mostrou melhora significativa da aptidão 

cardiorrespiratória, bem estar e QVRS durante e após treinamento de 12 meses em 

124 pacientes pós IM. Identificaram a melhora dos escores de QVRS após 

treinamento físico nas dimensões física e psicossocial da QV. Além de que a 

população treinada também teve uma redução na morbidade após o infarto do 

miocárdio e melhora significativa no status vocacional ao longo de um período de 

acompanhamento de 5 anos.  

Nosso estudo forneceu a distribuição da nacionalidade e do diagnóstico inicial 

segundo o EFL, com maior prevalência de pacientes com doença coronária em 

pacientes com EFL (n=59 [78,7%]) ou sem EFL (n=25 [73,5%]). Devido a poucos 

casos não brasileiros e diversidade de diagnóstico, não foi possível aplicar o teste 

estatístico com consistência.  
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 Ao analisarmos as variáveis numéricas segundo a atividade física 

ocupacional (presente e ausente) e o correspondente nível descritivo (p valor) do 

teste estatístico, observamos que o subgrupo com AF ocupacional apresentou SF-

36 funcional (p = 0,023), SF-36 estado geral (p = 0,026) e escore total (p< 0,0001) 

significativamente maior que o subgrupo sem AF ocupacional. 

Resultados positivos em relação ao benefício da realização de um programa 

de RC sobre os aspectos da atividade ocupacional foram evidenciados através dos 

achados de L Dugmore, e que se assemelham aos resultados relatados por Levin e 

colaboradores na Suécia85,86, em que uma porcentagem significativamente maior da 

população total de tratamento estava em empregos em tempo integral, em 

comparação com seus controles pareados cinco anos após a conclusão do estudo 

(68% vs. 37%) )p<0,01). Dugmore também relatou sobre o retorno precoce ao 

trabalho em pacientes que fazem exercícios regularmente, em comparação com 

seus colegas menos ativos (grupo controle, p <0,05) trazendo importantes 

benefícios econômicos e financeiros.  

Em contraste, 39% dos controles assumiram um trabalho mais fácil / leve 

durante o período de cinco anos de acompanhamento, em comparação com apenas 

14% da população de tratamento (p <0,05). Da mesma forma, 58% dos controles 

perderam tempo de trabalho por causa de sua doença isquêmica do coração 

(excluindo consultas ambulatoriais), em comparação com 26% da população de 

tratamento (p <0,01). 

Ao analisarmos as variáveis categóricas segundo AFO observamos que o 

subgrupo com AF ocupacional apresentou proporção de estado civil 

divorciada/separada (p = 0,026) e SF-36 aspecto físico 100% (p = 0,021) 

significativamente maior e de aposentado (p< 0,0001) e renda baixa - até 4 SM (p = 

0,007) significativamente menor que o subgrupo sem AF ocupacional. 

Fornecemos uma análise sobre a distribuição do diagnóstico inicial segundo a 

atividade física ocupacional. Devido a poucos casos e diversidade de diagnóstico, 

não foi possível aplicar o teste estatístico com consistência. Quanto ao diagnóstico 

inicial demonstramos maior prevalência em pacientes com doença coronariana: com 

AFO, n=34 (94,4%); e sem AFO: n=50 (68,5%). 

Nosso estudo buscou verificar se existe associação entre os domínios do SF-

36 com os escores do BAECKE de atividades habituais, e demonstramos que existe 
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correlação direta significativa entre o par de variáveis cujo nível descritivo (p valor) 

foi menor ou igual 0,05 (p ≤ 0,05).  

Observamos que existe correlação direta significativa, de grau moderado, 

entre o estado geral do SF-36 com o escore total do BAECKE (r = 0,401; p< 0,0001; 

n = 109); entre o escore EFL (r = 0,377; p = 0,0003; n = 109); Entre o escore ALL (r 

= 0,306; p = 0,001; n = 109). Isto significa, que quanto maior o escore total BAECKE 

maior a pontuação do estado geral pelo SF-36. 

Rod Taylor87 em seu artigo de revisão sistemática e metanálise de ensaios 

clínicos randomizados publicado pelo Jornal Americano de Medicina, buscou revisar 

a eficácia da reabilitação cardíaca baseada em exercício em pacientes com doença 

coronariana, encontrando através de análise em 48 ARTIGOS, atingindo um n= 

8940 pacientes, apenas incluindo ensaios com 6 ou mais meses de 

acompanhamento, e se eles avaliassem os efeitos do treinamento físico sozinhos ou 

em combinação com intervenções psicológicas ou educacionais. Em comparação 

com os cuidados habituais, a reabilitação cardíaca foi associada à redução da 

mortalidade por todas as causas (oddsratio [OR] 0,80; intervalo de confiança [IC] de 

95%: 0,68 a 0,93) e mortalidade cardíaca (OR 0,74; IC 95%: 0,61 a 0,96); maiores 

reduções no nível de colesterol total (diferença média ponderada, - 0,37 mmol / L [-

14,3 mg / dL]; IC 95%: - 0,63 a - 0,11 mmol / L [–24,3 a - 4,2 mg / dL]), nível de 

triglicérides (diferença média ponderada, - 0,23 mmol / L [–20,4 mg / dL]; IC95%: - 

0,39 a –0,07 mmol / L [–34,5 a –6,2 mg / dL]) e pressão arterial sistólica (diferença 

média ponderada - 3,2 mmHg; IC 95%: –5,4 a –0,9 mmHg); e menores taxas de 

tabagismo autorreferido (OR 0,64; IC95%: 0,50 a 0,83). Não havendo diferenças 

significativas nas taxas de infarto do miocárdio não fatal e revascularização, e 

alterações nos níveis de colesterol de lipoproteína de alta e baixa densidade e 

pressão diastólica. A qualidade de vida relacionada à saúde melhorou para níveis 

similares com reabilitação cardíaca e cuidados habituais. O efeito da reabilitação 

cardíaca sobre a mortalidade total foi independente do diagnóstico de cardiopatia 

coronariana, tipo de reabilitação cardíaca, dose de intervenção de exercício, tempo 

de seguimento, qualidade do estudo e data de publicação do estudo. Esta 

metanálise confirma os benefícios da reabilitação cardíaca baseada em exercício no 

contexto da prestação de serviços cardiovasculares atuais, e corrobora com o 

observado em nosso estudo, através de bons níveis de adesão ao exercício físico, 
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além de baixa prevalência de reinternações. 

 Nosso estudo forneceu a análise descritiva dos escores do BAECKE segundo 

o SF-36 de aspecto físico e de aspecto emocional, respectivamente, e o 

correspondente nível descritivo (p valor) do teste de Mann-Whitney. Observamos 

que o subgrupo com aspecto físico 100% apresentou escore ALL (p = 0,023) e 

escore total (p = 0,002) significativamente maior que o subgrupo com aspecto físico 

0%. E que o subgrupo com aspecto emocional 100% apresentou escore ALL (p = 

0,012) significativamente maior que o subgrupo com aspecto emocional 0%. 

Sara Hardcastle88, psicóloga da Saúde e membro do grupo de pesquisa em 

Medicina Comportamental da Faculdade de Psicologia e Fonoaudiologia da 

Universidade de Curtin, Perth - Austrália, explorou os fatores associados à 

manutenção do exercício em longo prazo após a reabilitação cardíaca através de 

métodos visuais (autofotografia e entrevistas). A fim de explorar os fatores que 

influenciam a motivação e a participação continuada na atividade física entre os 

pacientes pós- reabilitação cardíaca, Hardcastle realizou vinte e três entrevistas 

semiestruturadas conduzidas juntamente com fotografias selecionadas pelo 

participante ou desenhos com participantes que continuaram participando 

da atividade física por pelo menos dois anos após na RC. A análise de conteúdo 

temática revelou sete temas principais: medo da morte e esquiva da saúde, 

incidentes críticos, superação do envelhecimento, influências sociais, possibilidade 

de gozar a vida, provisão de rotina e estrutura, prazer e bem-estar psicológico. O 

medo da morte, a evitação da doença, a superação do envelhecimento e a 

possibilidade de desfrutar a vida eram motivos poderosos para a participação 

continuada no exercício. A natureza social da aula de exercícios também foi 

identificada como um facilitador chave da participação continuada. 

Sthephanie Prince89 em estudo transversal publicado pela Revista Europeia 

de Cardiologia Preventiva, buscou avaliar 263 pacientes recém-formados da RC 

(pós-RC), objetivou quantificar o tempo sedentário e sua associação com 

marcadores de saúde cardiometabólica e condicionamento físico. Os participantes 

passaram uma média de 8 horas / dia sedentárias. Os achados sugerem que mesmo 

entre um grupo de indivíduos pós-RC que já são provavelmente mais ativos do que 

os pacientes que não foram submetidos à RC, o tempo sedentário permanece alto e 

está associada a pior aptidão cardiorrespiratória, sugerindo uma possível nova área 
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de enfoque entre os programas de RC. 

Grace e colaboradores90 realizou um estudo randomizado intitulado “Adesão 

ao Programa de Reabilitação Cardíaca e Capacidade Funcional Entre Mulheres” que 

demonstrou a oferta de modelos de programas alternativos às mulheres pode não 

promover maior adesão ou capacidade funcional à RC; no entanto, a replicação é 

garantida. Outras estratégias comprovadas, como planejamento de ação e 

automonitoramento, devem ser aplicadas visando uma maior adesão ao programa 

de RC bem como uma melhor capacidade funcional. 

Veronica Janssen91 através de um estudo controlado randomizado buscou 

evidenciar os cuidados em relação à manutenção da mudança de estilo de vida e a 

modificação dos fatores de risco após a reabilitação cardíaca. Desenvolveu um 

programa de estilo de vida de autorregulação breve para pacientes pós-reabilitação 

cardíaca. Após a conclusão da reabilitação cardíaca, 210 pacientes foram 

randomizados para receber um programa de manutenção do estilo de vida baseado 

em princípios de autorregulação ou tratamento padrão, consistindo em uma 

entrevista motivacional, sete sessões em grupo e tarefas domésticas. Os fatores de 

risco e comportamentos de saúde foram avaliados no início (final da reabilitação 

cardíaca), 6 e 15 meses depois. As análises mostraram um efeito significativo do 

programa de estilo de vida no comportamento do exercício aos 15 meses de 

acompanhamento. E demonstrou que o efeito do tratamento no comportamento do 

exercício pode ser explicado pelas habilidades de autorregulação. Os resultados 

mostraram que os pacientes do grupo de intervenção tinham significativamente 

menos fatores de risco não controlados em comparação com o grupo controle. 

Finalmente, o programa de intervenção no estilo de vida foi associado a uma 

redução de 12% nas taxas de internação hospitalar cardíaca autorreferidas. Este 

estudo indica que um programa de estilo de vida baseado em teoria, relativamente 

breve, é capaz de incitar e manter melhorias na aderência ao exercício. Sugere-se 

que os pacientes possam precisar de atenção e orientação contínuas, por exemplo, 

na forma de sessões de reforço (baseadas na Internet), pois a consolidação de 

mudanças em longo prazo é árdua. 

Embora estilos de vida saudáveis ofereçam uma série de benefícios para a 

saúde, a não adesão às mudanças recomendadas no estilo de vida continua sendo 

um obstáculo frequente e difícil para a obtenção desses benefícios. Consciente de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grace%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26682921
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que existem estratégias para melhorar a adesão ao exercício e melhorar a AF, 

Gregory Stonerock92 buscou através de seu artigo de revisão encontrar na literatura 

modelos estabelecidos de aconselhamento, entrevista motivacional e modelos de 

mudança de comportamento, fornecendo um exemplo de como essas abordagens 

podem ser usadas para aconselharem os pacientes a se exercitarem e aumentar 

seus níveis de AF.  Ao analisar os fatores psicológicos, comportamentais e 

ambientais que podem promover a adesão e / ou contribuir para não adesão, o 

aconselhamento comportamental demonstrou melhorar a adesão à atividade 

física. No entanto, a motivação dos indivíduos para a mudança e resistência à 

alteração de hábitos não saudáveis deve ser considerada quando se desenvolve 

uma abordagem eficaz ao aconselhamento. 

A importância do aconselhamento comportamental sobre a prevenção de 

doenças e o tratamento de condições médicas crônicas é agora reconhecida e 

aceita pela comunidade médica. No entanto, mesmo os melhores tratamentos só 

são eficazes na medida em que os pacientes aderem às recomendações de 

tratamento. Os pacientes podem ter algum conhecimento sobre a importância de tais 

comportamentos como cessação do tabagismo, alimentação saudável e exercícios 

aeróbicos / PA, mas podem não entender completamente por que esses 

comportamentos são importantes e como podem converter esse conhecimento em 

uma mudança real de comportamento.  

Tais abordagens podem ajudar a orientar médicos e provedores de saúde a 

melhorar sua eficácia na facilitação e promoção da mudança de comportamento em 

saúde, fornecendo uma estratégia sistemática para envolver os pacientes na 

mudança de comportamento e no desenvolvimento de uma parceria colaborativa 

entre o paciente e o profissional de saúde. 

Em relação à QVRS dos pacientes, ressaltamos que, apesar das DCVs 

acarretarem várias limitações que podem comprometer os níveis de atividades 

físicas habituais, além de suas implicações no comportamento social dos pacientes 

o grupo estudado apresentou uma QVRS e níveis de atividades físicas satisfatórias 

mensuradas através dos questionários utilizados. Contudo no presente estudo 

observamos que ainda não há um consenso na literatura com relação a todos os 

aspectos relacionados aos questionários SF-36 e Baecke e suas associações. 
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8. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Como muitos outros estudos de QVRS, o presente estudo também 

apresentou limitações. Não sendo levado em consideração o atual nível de adesão 

do paciente ao tratamento medicamentoso bem como os efeitos adversos de muitos 

medicamentos na prática de atividades físicas.  

Observamos de modo geral que os questionários apesar de serem 

instrumentos já testados e validados em pacientes com diversas doenças deixam já 

esperadas lacunas quando se trata das especificidades da doença. Quando diz 

respeito às características próprias da doença, neste caso doenças cardiovasculares 

por sua própria natureza não contemplam medidas importantes como aspectos 

clínicos, fatores de risco associados, tratamento medicamentoso e efeito colateral 

dos mesmos. Estas variáveis são fundamentais e podem afetar a QV dos pacientes 

que não são bem controlados.  

Seria interessante nesse caso utilizar os questionários genéricos associados 

com um instrumento especifico para pacientes com doença cardiovascular e desse 

modo contemplar melhor as questões que foram levantadas. 

Outro aspecto gerador de limitações acerca da QVRS se refere à 

subjetividade dos questionários, pois ao considerar a percepção da pessoa sobre 

seu estado de saúde e sobre os aspectos não médicos do seu contexto de vida, 

mensurada a partir do ponto de vista do paciente, pode enviesar o estudo devido a 

informação depender da memória, ou o grupo de pacientes omitir ou emitir 

informações não verdadeiras.   
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9. IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 
 

As vantagens de um programa de reabilitação cardíaca em nossos achados 

irão implicar na valorização pelos profissionais de saúde, especialmente a 

Cardiologia, a indicar com maior frequência a realização da RC. 

Através da promoção de um estilo mais ativo, conscientizar os pacientes 

sobre a importância de se realizar atividades físicas com maior frequência e nas 

doses recomendadas, além de garantir aos pacientes portadores de cardiopatia as 

melhores condições física, mental e social, de forma que eles consigam readquirir 

autonomia, e reconquistar uma posição normal na comunidade, levando uma vida 

mais ativa e produtiva. 
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10. CONCLUSÕES 

  
Dos 109 pacientes avaliados pós-alta da RC no INC a maioria, 75 pacientes 

(69%) aderiram ao exercício físico extramuros e 34 (31%) não aderiram.  

Avaliados pelo questionário de Baecke, o grupo dos aderentes ao exercício 

físico extramuros obteve os escores EFL e ET significativamente maiores que o 

subgrupo não aderente [sem EFL (p < 0,0001)]. 

A adesão à prática de exercício físico extramuros demonstrou através do 

questionário SF36 que os domínios Dor (p = 0,025), Estado Geral (p = 0,007), 

Vitalidade (p = 0,001), Aspectos Sociais (p = 0,004) foram significativamente maiores 

que os observados no subgrupo sem exercício físico extramuros. 

Os indivíduos que realizaram AFO apresentaram os domínios SF-36 

Capacidade Funcional (p = 0,023), Estado Geral (p = 0,026) e escore total do 

Baecke (p< 0,0001) significativamente maiores que os observados no subgrupo sem 

AF ocupacional. 

Observou-se que existe correlação direta significativa na maioria dos 

domínios do SF36 com os escores de BAECKE. Podemos afirmar que quanto maior 

o escore total BAECKE maior a pontuação pelo SF-36. 
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12.ANEXOS 

 

Anexo A: PARECER CONSUBSTANCIADO DOCEP 
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Anexo B: TABELAS DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS NUMÉRICAS EM 

DIFERENTES SUBGRUPOS 

 

Tabela B1. Descritiva geral das variáveis numéricas no subgrupo com atividade 

física desportiva. 
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Tabela B2. Descritiva geral das variáveis numéricas no subgrupo sem atividade 

física desportiva. 
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Tabela B3. Descritiva geral das variáveis numéricas no subgrupo com atividade 

física ocupacional. 
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Tabela B4. Descritiva geral das variáveis numéricas no subgrupo sem atividade 

física ocupacional. 
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Anexo C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O (A) Sr.(a) foi convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Avaliação da Adesão ao 

Exercício e Qualidade de Vida após a Alta de um Serviço de Reabilitação Cardíaca 

Supervisionado”, de responsabilidade do pesquisador Leonardo Capizzani De Oliveira. 

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Instituto Nacional De Cardiologia / 

Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato do Pesquisador: (021) 96770-9609 - (021) 3268-7786 

Outras formas de contato com o pesquisador: e-mail: leo.capizzani@gmail.com 

 

NOME DO VOLUNTÁRIO: 

_______________________________________________________________ 

                             

SOBRE A PESQUISA:   

Trata-se de um estudo sobre a qualidade de vida das pessoas, de acordo com o seu dia 

a dia, bem como uma avaliação da prática de atividades físicas em pacientes depois de 

receberem alta do Programa de Reabilitação Cardíaca (RC) do Instituto Nacional de 

Cardiologia. 

Isso pode ajudar muito os profissionais da área de saúde, na orientação dos pacientes 

quanto aos exercícios, e a forma de conseguir que os pacientes continuem depois da alta a 

praticar atividades físicas fora da Reabilitação Cardíaca. 

Nosso estudo irá verificar o número de pacientes que procuram locais para se exercitar 

fora do Hospital na fase pós-alta da Reabilitação Cardíaca. Além do mais visa identificar os 

resultados dos questionários em relação ao tipo de exercício que realizam, quanto tempo 

pratica, e se apresentam algum sintoma como dor no peito, cansaço ou falta de ar.  

Serão selecionados 195 pacientes de ambos os sexos, após alta do programa de 

Reabilitação cardíaca do Instituto Nacional de Cardiologia (INC). Os pacientes que receberam 

alta do programa de RC serão avaliados através de questionários, buscando identificar a 

qualidade de vida, além de um melhor entendimento sobre como realiza atividades físicas no 

seu dia a dia, estilo de vida, como está emocionalmente, e sua vida social. Na história de cada 

paciente serão colhidos dados como: identificação, avaliação da sua doença, se sente algo, 

histórico médico e familiar, renda familiar e localização da moradia. Participarão da pesquisa 

os indivíduos que tenham doença do coração, maiores de 18 anos, que tiveram alta do 

programa de reabilitação cardíaca do INC há mais de um ano, além de terem assinado este 

termo. 

mailto:leo.capizzani@gmail.com
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Serão utilizados os questionários chamados de SF-36, buscando avaliar a qualidade de 

vida e o questionário de Baecke para a medida das atividades físicas no seu dia a dia, que 

serão aplicados por mim, Leonardo Capizzani de Oliveira, pesquisador principal do projeto, 

através de contato telefônico. Será avaliado se sente alguma coisa nos momentos pós-alta 

(através do prontuário) e durante a realização das perguntas dos questionários. 

Os benefícios que poderão ser atingidos por este estudo são muito claros, e sua 

realização tem por objetivo o estabelecimento de uma nova visão sobre os pacientes que 

receberam alta do Serviço de Reabilitação Cardíaca do INC, e foram encaminhados a 

atividades fora do Hospital. Toda pesquisa com pessoas envolve risco, porém no nosso caso 

como serão feitas somente perguntas, o único problema estará relacionado às informações que 

foram dadas. Por isso, nos comprometemos a manter sigilo sobre todas as informações 

obtidas, sendo que os resultados serão utilizados apenas para publicações, e apresentações 

científicas, sem usar os nomes dos pacientes.  

Caso o senhor (a) não queira participar, continuará a receber todo o tratamento 

existente com a melhor qualidade possível sem qualquer prejuízo seguindo as recomendações 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

Nocasodedúvidas,háagarantiadeesclarecimentosaqualquermomentoarespeito desta pesquisa. O 

senhor (a) é livre para recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização alguma. Os dados do senhor (a) serão armazenados em sigilo para 

garantir a sua privacidade. Os dados obtidos poderão vir a ser publicados, mas o anonimato e 

sigilo quanto ao seu nome e dados pessoais estão garantidos. 

Em caso de dúvidas, contatar o pesquisador Leonardo Capizzani de Oliveira, via 

celular (21) 967709609. Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o 

pesquisador responsável, comunique o fato à Comissão de Ética em Pesquisa do Instituto 

Nacional de Cardiologia, através da Coordenadora Dra. Yolanda Maria Cyranka, pelo 

telefone (21) 3037-2307. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa que envolvesse seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail 

ou telefone, de segunda à sexta, das 08h às 17h:    etica@vm.uff.br     Tel/fax: (21) 

26299189. 

mailto:etica@vm.uff.br
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Eu, ________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Rio de Janeiro , _____ de ____________ de 2019. 

 

 

_____________________________________________________________ 

(nome e assinatura do participante ou responsável legal) 

 

_____________________________________________________________ 

Pesquisador Leonardo Capizzani de Oliveira 
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Anexo D: Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 

  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em 

geral, agora? 

 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a 

Mesma 

Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 

durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas 

atividades? Neste caso, quando?  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades vigorosas, que 

exigem muito esforço, tais como 

correr, levantar objetos pesados, 

participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais 

como mover uma mesa, passar 

aspirador de pó, jogar bola, varrer a 

casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 1 2 3 
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mantimentos 

d) Subir vários lances de 

escada 

1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 

dobrar-se 

1 2 3 

g) Andar mais de 1 

quilômetro 

1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 

com seu trabalho ou com alguma atividade regular, como consequência de sua 

saúde física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se 

dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 

atividades. 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 

atividades (p. ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 
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5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 

com seu trabalho ou outra atividade regular diária, como consequência de algum 

problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se 

dedicava ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com 

tanto cuidado como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação 

à família, amigos ou em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho 

normal (incluindo o trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira Um pouco Moderadament Bastante Extremamente 
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alguma e 

1 2 3 4 5 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido 

com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma 

resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às 

últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma 

pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

a) Quanto tempo 

você tem se 

sentindo cheio de 

vigor, de vontade, 

de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 

você tem se 

sentido uma 

pessoa muito 

nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 

você tem se 

sentido tão 

deprimido que 

nada pode 

anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 

você tem se 

sentido calmo ou 

1 2 3 4 5 6 
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tranquilo? 

e) Quanto tempo 

você tem se 

sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo 

você tem se 

sentido 

desanimado ou 

abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 

você tem se 

sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 

você tem se 

sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 

você tem se 

sentido cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física 

ou problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 

amigos, parentes, etc)?  

 

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 
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11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

 

Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A 

maioria 

das 

vezes 

falso 

Definitiva

mente 

falso 

a) Eu costumo 

adoecer um pouco 

mais facilmente que 

as outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 

saudável quanto 

qualquer pessoa que 

eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a 

minha saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 
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Anexo E: Questionário Baecke de atividade física habitual AFH  

 

Por favor, circule a resposta apropriada para cada questão pensando nos 

últimos 12 meses: 

 

1. Qual a sua ocupação principal? 

R: ______________________________________________  

Profissão com gasto energético leve: 1ponto 

Profissão com gasto energético moderado: 3 pontos      

Profissão com gasto energético vigoroso: 5 pontos 

 

2. No trabalho, eu fico sentado: 

Nunca / Raramente / Às vezes / Frequentemente / Sempre 

    1             2                  3                    4                     5 

 

3. No trabalho, eu fico em pé: 

Nunca / Raramente / Às vezes / Frequentemente / Sempre 

    1             2                  3                   4                      5  

 

4. No trabalho, eu ando: 

Nunca / Raramente / Às vezes / Frequentemente / Muito frequentemente 

    1             2                  3                     4                             5 

 

5. No trabalho, eu levanto muito peso:  

Nunca / Raramente / Às vezes / Frequentemente / Muito frequenteme 

    1             2                      3                        4                             5 
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6. Depois do trabalho, eu me sinto cansado: 

Muito frequentemente / Frequentemente / Às vezes / Raramente / Nunca 

               5                              4                         3                2                1 

 

7. No trabalho, eu suo: 

Muito frequentemente / Frequentemente / Às vezes / Raramente / Nunca 

               5                              4                         3                2                1 

 

8. Em comparação com outras pessoas da minha idade, eu acho que 

meu trabalho é fisicamente: 

Muito mais pesado / Mais pesado / Igualmente pesado / Mais leve / Muito leve 

               5                         4                         3                           2                1 

 

9. Você pratica ou praticou esporte ou exercício físico nos últimos 12 

meses:  

Sim ____   /   Não____  

Se sim, qual esporte ou exercício físico você pratica ou praticou mais 

frequentemente? 

R:________________________________________  

– Quantas horas por semana?    

R:________________________________________ 

– Quantos meses por ano?         

 R: ________________________________________ 

Se você faz ou fez (pratica) um segundo esporte ou exercício físico, qual o 

tipo?  

R: ________________________________________ 

– Quantas horas por semana?      

R: ________________________________________ 

– Quantos meses por ano?           

R: ________________________________________ 
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10. Em comparação com outros da minha idade, eu penso que minha 

atividade física durante as horas de lazer é:  

muito maior / maior / a mesma / menor / muito menor     

          5              4            3               2               1 

 

 

11. Durante as horas de lazer, eu suo:  

muito frequentemente / frequentemente / algumas vezes / raramente / nunca     

                5                              4                         3                      2               1 

 

12. Durante as horas de lazer, eu pratico esporte ou exercício físico:  

nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / muito frequentemente 

     1             2                      3                        4                             5 

 

13. Durante as horas de lazer, eu assisto à televisão:  

nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / muito frequentemente 

     1             2                      3                        4                             5 

 

14. Durante as horas de lazer eu ando:  

nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / muito frequentemente 

     1             2                      3                        4                             5  

 

15. Durante as horas de lazer, eu ando de bicicleta:  

nunca / raramente / algumas vezes / frequentemente / muito frequentemente 

     1              2                      3                        4                             5 

 

16. Quantos minutos você caminha e/ou anda de bicicleta por dia para ir ou 

voltar do trabalho, escola e shopping?  

< 5   /   5 – 15   /  16 – 30   /   31 - 45   /   > 45   

   1          2                3                4              5  

 

 


