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RESUMO 

Nogueira Cavalcante, Vaisnava. Impacto do Programa de Redução do Estresse, 
Meditação e Atenção Plena em pacientes com insuficiência cardíaca crônica. 
2020. Dissertação (Mestrado em Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. 
 
Introdução: a insuficiência cardíaca é considerada uma pandemia na saúde pública 
levando à alta carga de sintomas físicos e psicológicos, apesar da terapia médica 
otimizada. Poucos estudos avaliaram a redução do estresse nesta população. 
Assim, é necessário estudar terapias com este propósito. Objetivo geral: avaliar o 
impacto do Programa de Redução do Estresse, Meditação e Atenção Plena no 
estresse percebido de pacientes portadores de insuficiência cardíaca em centros 
especializados. Objetivos específicos: avaliar as escalas de qualidade de vida, 
depressão, ansiedade, atenção plena e qualidade do sono pré e pós intervenção em 
comparação com o controle. Verificar os níveis séricos de marcadores inflamatórios 
e de biomarcadores como fragmento N-terminal do peptídeo natriurético tipo B e 
cortisol, bem como capacidade funcional entre um grupo submetido à intervenção 
em comparação com o controle. Metodologia: ensaio clínico randomizado e 
controlado, que avaliou o impacto de um Programa de Redução do Estresse de 8 
semanas em comparação com acompanhamento multidisciplinar convencional, em 
dois centros especializados no Brasil. Foram incluídos 38 pacientes e alocados para 
os grupos de intervenção ou controle. O grupo intervenção recebeu 8 sessões 
semanais de 2 horas e realizou prática diária de meditação de 40 minutos. O 
protocolo consistiu em avaliação das escalas de estresse percebido, depressão, 
qualidade de vida, ansiedade, atenção plena, qualidade do sono, realização de 
Teste de 6 Minutos de Caminhada e análise de biomarcadores. Resultados: 
comparado com o controle, o tratamento resultou em redução significativa no 
estresse percebido de 22,8 ± 4,3 para 14,3 ± 3,8 no grupo intervenção vs 23,9 ± 4,3 
para 25,8 ± 5,4 no grupo controle (p-valor<0,001), além de melhora significativa na 
qualidade de vida (p-valor=0,013), na atenção plena (p-valor=0,041), na qualidade 
do sono (p-valor<0,001) e no Teste de 6 Minutos de Caminhada (p-valor=0,004) no 
grupo submetido à intervenção em comparação com o grupo controle. Conclusão: o 
Programa de Redução do Estresse, Meditação e Atenção Plena foi efetivo na 
redução do estresse percebido e na melhora de desfechos clínicos em pacientes 
com insuficiência cardíaca crônica e possui potencial de fornecer opção de terapia 
não farmacológica simples, segura e de baixo custo, que contribua para a melhoria 
deste relevante problema de saúde pública. 
 
 
Palavras-chave: Estresse psicológico. Atenção plena. Insuficiência cardíaca. 
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ABSTRACT 

Nogueira Cavalcante, Vaisnava. Impact of a Stress Reduction, Meditation and 
Mindfulness Program in patients with chronic Heart Failure. 2020. Dissertation 
(Master in Cardiovascular Science) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2020. 
 
 
Introduction: Heart failure is considered a pandemic in public health leading to a 
high burden of physical and psychological symptoms, despite optimized medical 
therapy. Few studies have evaluated stress reduction in this population. Hence, it is 
necessary to study therapies for this purpose. General Objective: To evaluate the 
impact of Stress Reduction, Meditation and Mindfulness Program on perceived stress 
of heart failure patients in specialized centers. Specific Objectives: To evaluate 
quality of life, depression, anxiety, mindfulness and sleep quality scales pre and post 
intervention in comparison with the control. To verify serum levels of inflammatory 
markers, of biomarkers such as N-terminal pro-B-type natriuretic peptide and cortisol 
as well as functional capacity among a group under intervention in comparison with 
the control. Methodology: A Randomized and controlled clinical trial which evaluated 
the impact of an 8-week Stress Reduction Program compared to conventional 
multidisciplinary consultation, in two centers specialized in Brazil. 38 patients were 
included and allocated to the intervention or control groups. Intervention group 
received 8 weekly 2-hour sessions and performed a 40-minute daily meditation 
practice. The protocol consisted of assessment of the scales of perceived stress, 
depression, quality of life, anxiety, mindfulness, quality of sleep, a 6-Minute Walk 
Test and biomarkers analyze. Results. Compared with control, treatment resulted 
significant reduction in perceived stress from 22.8 ± 4.3 to 14.3 ± 3.8 in the 
intervention group vs 23.9 ± 4.3 to 25.8 ± 5.4 in the control group (p-value<0.001), 
besides significant improvement in quality of life (p-value=0.013), in mindfulness (p-
value=0.041), in the quality of sleep (p<0.001) and in the 6-Minute Walk Test (p-
value=0.004) in the group under intervention in comparison with the control. 
Conclusion: The Stress Reduction, Meditation and Mindfulness Program was 
effective in reducing perceived stress and improving clinical outcomes in patients 
with chronic HF and has the potential to provide a simple, safe and low-cost non-
pharmacological therapy option that can contribute to the improvement of this 
relevant public health problem. 
 
 
Keywords: Stress, Psychological. Mindfulness. Heart Failure. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

A insuficiência cardíaca (IC) tem sido apontada como um importante problema 

de saúde pública e é considerada como uma nova epidemia afetando 26 milhões de 

pessoas no mundo (1). Dados da American Heart Association estimam a prevalência 

de 6,2 milhões de adultos com IC somente nos Estados Unidos e as projeções 

mostram que a prevalência da IC aumentará 46% de 2012 a 2030, resultando em 

mais de 8 milhões de pessoas acima dos 18 anos de idade (2). No Brasil a IC é a 

segunda causa de hospitalização em idosos e leva à uma mortalidade intra-

hospitalar de 12,6% (3, 4). 

Muitos pacientes permanecem sintomáticos apesar da terapia 

medicamentosa e a elevada carga de sintomas físicos e emocionais contribui para a 

piora na qualidade de vida destes pacientes (5). O estresse psicoemocional e seus 

componentes como depressão e ansiedade são fatores que comumente ocorrem em 

pacientes com IC e estão associados à maior ativação neuro-hormonal a desfechos 

desfavoráveis (6-15). Estudos apontam para uma prevalência de transtornos de 

ansiedade em até 45% destes pacientes e de depressão de 25% a 70% – 

ambulatoriais e internados –, respectivamente (12, 16, 17). 

Estas elevadas taxas são justificáveis pelo fato dos pacientes com IC 

conviverem com uma doença progressiva, limitante, sem cura, que altera status de 

trabalho, muitas vezes somada ao isolamento e falta de suporte social, o que leva a 

um importante impacto em suas qualidades de vida (12, 18-20). Desta forma, faz-se 

necessário estudos de ferramentas de gerenciamento do estresse psicoemocional 

nesta população, tendo em vista que poucas pesquisas sobre o tema abordam os 

pacientes com IC. 

1.1.1 Papéis dos sistemas autonômico e inflamatório na insuficiência cardíaca 

O sistema nervoso autonômico (SNA) tem sido apontado como um importante 

elo entre os estados emocionais e as doenças cardiovasculares, constituindo o que 
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é denominado interação mente-corpo (21, 22). Uma vez que a função cardíaca se 

torna comprometida, diversas adaptações são ativadas de forma a auxiliar o 

funcionamento cardíaco. No entanto, com o passar do tempo, tais mecanismos 

compensatórios tornam-se mal adaptativos, contribuindo para o início e gravidade de 

sintomas, prejuízo da capacidade funcional, disfunção ventricular progressiva e 

remodelamento cardíaco (23). 

A IC é caracterizada por um estado inflamatório crônico e pelo desequilíbrio 

autonômico. Este último resulta da hipoativação do sistema nervoso parassimpático 

(SNP) e hiperativação do sistema nervoso simpático (SNS), o que tem sido 

apontado por diversos estudos como um marco do início e progressão da IC (24). 

A elevação da atividade simpática é um dos principais mecanismos pelos 

quais a função cardíaca pode ser otimizada. No entanto, a hiperativação prolongada 

do SNS, leva o coração insuficiente a um estado de toxicidade crônica e, como 

resultado, temos a sobrecarga das células do músculo cardíaco, o aumento do 

estresse oxidativo, o downregulation dos receptores beta adrenérgicos e a ativação 

de apoptose e necrose celular (25-27). 

Em situações fisiológicas de repouso, o coração é governado 

predominantemente pelo SNP em relação ao SNS. Esta relação inverte-se na IC, 

com predomínio da atividade simpática. A redução da atividade parassimpática na 

regulação cardíaca, por sua vez, pode ser tão deletéria quanto a hiperativação 

simpática, conforme tem sido demonstrado (27). Além do papel de regulação da 

função cardíaca, o SNP tem sido apontado como elemento chave na regulação do 

estado inflamatório no coração insuficiente. A descrição de um “reflexo inflamatório 

colinérgico” exemplifica a integração entre inflamação e função autonômica (28, 29). 

1.1.2 Estresse e cardiologia comportamental 

O aumento das evidências científicas em relação a essas importantes 

interações entre cérebro e coração tem levado ao crescimento de um novo campo 

de pesquisa: a neurocardiologia ou cardiologia comportamental (30). Estudos 

exemplificaram a conexão entre condições de estresse crônico em humanos e 

aumento da atividade pro-inflamatória (31-34). A indução de estresse eleva os níveis 
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de catecolaminas e cortisol, o que rapidamente aumenta a expressão NF-κB – factor 

nuclear kappa B – nos monócitos no sangue periférico, estimulando a produção de 

citocinas inflamatórias (35). 

Tem sido demostrado que, por meio das emoções e pensamentos, o SNA tem 

um papel relevante na conexão cérebro-coração (30). Tais mecanismos são 

bidirecionais, onde vias aferentes e eferentes participam dessas interações. Ao 

atuarem por meio do SNA, as práticas mente-corpo podem beneficiar o 

funcionamento endotelial, neuroendócrino e imunológico (36-38). 

Ensaio clínico randomizado avaliando 33 pacientes idosos demostrou 

significante melhora na percepção do estresse, depressão, ansiedade, capacidade 

funcional e depressão, com a implementação de técnicas de manejo do estresse em 

portadores de IC (39). 

Outro ensaio clínico randomizado realizado em hospital universitário de São 

Paulo, avaliou 19 pacientes idosos portadores de IC e demonstrou que a meditação 

baseada em escaneamento corporal reduziu a ativação simpática – com menores 

níveis de norepinefrina circulante –, trouxe melhoria em qualidade de vida e redução 

da relação VE/VCO2 (40). 

Ensaio clínico randomizado realizado avaliando 14 pessoas saudáveis do 

Massachusetts General Hospital, após um programa de redução do estresse 

baseado em atenção plena de 8 semanas, evidenciou em exame de ressonância 

magnética espessamento em áreas de substância cinzenta no tronco cerebral 

(responsáveis por síntese dos neurotransmissores envolvidos na modulação do 

humor, bem como aumento da sensação de bem-estar psicológico) (41). 

Estudo transversal realizado na mesma instituição avaliando 20 praticantes 

experientes de meditação, demostrou também por meio de ressonância cerebral, 

que estes apresentavam maior espessamento em áreas do córtex cerebral 

envolvidas na atenção, processamento sensorial, cognitivo e emocional, em relação 

ao grupo controle (42). 

Neste contexto, a atenção plena é definida como capacidade de prestar 

atenção no momento presente, intencionalmente e sem julgamento (43). Estudo 

transversal recente desenvolvido na Universidade da Califórnia analisou 70 

pacientes com IC e demonstrou que níveis elevados de atenção plena estão 
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relacionados a menores níveis de ansiedade e estes, por sua vez, estão associados 

a melhor qualidade de vida (44). Intervenções envolvendo a prática de atenção 

plena têm se demonstrado efetivos na redução de depressão, ansiedade, estresse 

emocional, melhora de capacidade funcional e diminuição de atividade simpática 

cardiovascular em ensaios clínicos randomizados (45-48). Uma metanálise de 2014 

avaliando 47 estudos e 3.515 participantes, mostrou que programas de meditação 

foram efetivos em reduzir ansiedade, depressão, dor, estresse e melhorar qualidade 

de vida relacionada à saúde mental (49). 

No que diz respeito a outros estudos avaliando intervenções baseadas em 

atenção plena conduzidas em pacientes com IC, coorte prospectiva conduzida que 

analisou 208 pacientes com IC New York Heart Association (NYHA) I-IV, média de 

61 anos, submetidos a intervenção psicoeducacional baseada em atenção plena de 

8 semanas e demonstrou redução significativa de depressão, ansiedade e escore 

clínico (50). 

Outros dois estudos pilotos publicados em 2016, avaliaram pacientes 

portadores de IC que receberam treinamento em atenção plena. Um deles avaliou 

11 pacientes com IC de diagnóstico recente, média de 57 anos, submetidos a 

treinamento em atenção plena somado à visita com grupo multidisciplinar integrativo 

com duração de 8 semanas e evidenciou melhora não significativa de depressão, 

fadiga e satisfação com a vida (51). O segundo analisou 40 pacientes com IC NYHA 

II-III, que recebeu treinamento estruturado baseado em educação em atenção plena, 

comparado com cuidado usual e demonstrou redução significativa de fadiga, 

sintomas de instabilidade / tontura e dispnéia / cansaço relacionado com classe 

funcional da NYHA (52). 

Recentemente, estudo piloto que utilizou intervenção holística que combina 

atenção plena, meditação da compaixão e autogerenciamento de 12 semanas 

aplicada a 13 pacientes com IC NYHA II-IV, mostrou resultados significativos em 

aumento de percepção de controle, suporte social, redução de depressão e 

sintomas de IC, além de melhoria de qualidade de vida (53). 
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1.2 HIPÓTESE 

1.2.1 Alternativa 

Programa gerenciado de redução do estresse baseado em Ferramentas de 

Enfrentamento e Atenção Plena contribui para a redução do estresse percebido, 

melhora de depressão, qualidade de vida, ansiedade, atenção plena e qualidade do 

sono, bem como capacidade funcional, alteração de painel inflamatório, de 

fragmento N-terminal do peptídeo natriurético tipo B (NT-proBNP) e cortisol. 

1.2.2 Nula 

Programa gerenciado de redução do estresse baseado em Ferramentas de 

Enfrentamento e Atenção Plena “não” contribui para a redução do estresse 

percebido, melhora de depressão, qualidade de vida, ansiedade, atenção plena e 

qualidade do sono, bem como capacidade funcional, alteração de painel 

inflamatório, de NT-proBNP e cortisol. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O estresse psicossocial possui alta prevalência em pacientes com IC e está 

relacionado a piora de qualidade de vida e desfechos desfavoráveis. Poucos 

estudos foram desenvolvidos até então, avaliando o impacto de ferramentas de 

Gerenciamento do Estresse e Atenção Plena nesses pacientes (39, 40, 50-53). 

Desta forma, considera-se necessário desenvolver ensaio clínico randomizado e 

controlado que avalie os benefícios de intervenções que visem a redução do 

estresse percebido, melhorem a qualidade de vida, os desfechos clínicos, a 

capacidade funcional e sua correlação com biomarcadores com papel importante na 

regulação do estresse e no prognóstico da IC. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o impacto do Programa de Redução do Estresse, Meditação e 

Atenção Plena no estresse percebido de pacientes portadores de insuficiência 

cardíaca em centros especializados. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar as escalas de qualidade de vida, depressão, ansiedade, atenção plena 

e qualidade do sono pré e pós intervenção em comparação com o controle. 

Analisar os níveis séricos de marcadores inflamatórios e de biomarcadores 

como fragmento N-terminal do peptídeo natriurético tipo B e cortisol antes e após a 

intervenção em comparação com o controle. 

Verificar alteração em capacidade funcional entre um grupo submetido à 

intervenção em comparação com o controle. 

 



 

7 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de um ensaio clínico randomizado realizado em quatro grupos 

paralelos e distintos, onde os grupos intervenção da Clínica de Insuficiência 

Cardíaca Coração Valente (I-CICCV) e do Instituto Nacional de Cardiologia (I-INC) 

participaram de um programa de 8 semanas de redução do estresse, meditação e 

atenção plena e os grupos controles – C-CICCV e C-INC – receberam o 

atendimento multidisciplinar convencional da CICCV/Universidade Federal 

Fluminense e do departamento de Insuficiência Cardíaca e Transplante do INC, de 

onde os pacientes de ambos os grupos foram recrutados. 

3.2 PARTICIPANTES 

Foram considerados aptos a participar do estudo os pacientes portadores de 

IC, ambulatoriais, acima de 18 anos e que atendessem aos seguintes critérios de 

inclusão e exclusão: 

a) Critérios de inclusão: 

- diagnóstico de IC pelos critérios Framingham e/ou Boston; 

- classificação da NYHA I-II; 

- capacidade cognitiva (Mini Mental > 16), física e socioeconômica de 

participarem de pelo menos 80% dos encontros; 

- serem alfabetizados ou possuírem acompanhante alfabetizado que os 

auxiliassem com o estudo do material didático; 

- concordassem em participar de sessões em grupo semanais de 2 

horas cada, ao longo de 8 semanas e em responder aos questionários 

de avaliação inicial e de acompanhamento; 

- possuíssem em sua residência dispositivo de som para ouvir os áudios 

com as práticas meditativas diárias. 
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b) Critérios de exclusão: 

- participação concomitante em outro estudo/terapia que envolvesse 

intervenção mente-corpo prévia ou medicamentosa no último mês; 

- descompensação clínica recente, por internação hospitalar ou 

alteração na prescrição medicamentosa para IC no último mês; 

- ter cirurgia ou intervenção percutânea planejada para o próximo ano; 

- presença de síndrome coronariana aguda ou infarto agudo do 

miocárdio dentro dos últimos dois meses; 

- possuir valvulopatia clinicamente significativa; 

- possuir miocardite aguda; 

- possuir doenças osteomusculares que impedissem a realização de 

provas funcionais como o Teste de 6 Minutos de Caminhada (T6MC). 

3.3 CÁLCULO DA AMOSTRA 

A amostra foi calculada utilizando o programa Winpepi 14.46, com base no 

estudo de Luskin, que utilizou o mesmo desfecho primário deste estudo (39). 

Considerou-se a maior amostra calculada, por meio do desfecho ‘estresse 

percebido’, no qual utilizou-se os seguintes valores dos escores: antes da 

intervenção (grupo controle=19,1/DP±8,9; grupo intervenção=25,8/DP±4,6) e depois 

da intervenção (grupo controle=20,5/DP±10,3; grupo intervenção=20,2/DP±5,6). A 

amostra final foi de 36 pacientes, sendo 18 para o grupo da intervenção e 18 para o 

grupo controle, após considerar diferença de 0,3 pontos, intervalo de confiança de 

95%, perda de 20% e poder de 80%. 

3.4 RANDOMIZAÇÃO 

A randomização foi realizada por meio do site http://randomization.com 

considerando 20% de perda. Um profissional externo ao grupo da pesquisa, com 

disponibilidade ficou responsável pela lista gerada para alocação dos pacientes. 
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3.5 INFRAESTRUTURA 

As consultas multidisciplinares e a intervenção do estudo foram realizadas 

com os pacientes da CICCV, no Campus Mequinho da Universidade Federal 

Fluminense, situada na Avenida Jansen de Melo, n. 174, Centro, Niterói, RJ, bem 

com os pacientes do INC, nesta instituição, na Rua das Laranjeiras, n. 374, 

Laranjeiras, RJ. 

A clínica conta com sala de espera, consultórios e sala de grupo com mesa e 

cadeiras, além de equipe multiprofissional constando de enfermeiras, médicos, 

fisioterapeutas, nutricionista, psicóloga e psicopedagogo. O INC também conta com 

sala de espera, consultórios e sala de reuniões com mesa e cadeiras, além de 

equipe multiprofissional constando de enfermeiras, médicos, fisioterapeutas, 

nutricionista, psicólogo e assistente social. 

3.6 EQUIPE DE PESQUISA 

Grupo avaliação: composto por 1 médica, 1 enfermeira, 2 acadêmicas de 

enfermagem, 1 fisioterapeuta. 

Grupo intervenção: composto por 1 médica, 1 pedagogo e 1 acadêmica de 

enfermagem. 

Grupo controle: composto por uma equipe multidisciplinar. 

Grupo de randomização: composto por 1 enfermeira e 1 acadêmica de 

enfermagem. 

3.7 AVALIAÇÃO DOS PACIENTES 

A avaliação pré-intervenção ocorreu uma semana antes do início da 

intervenção e constou de consulta presencial com a equipe multiprofissional das 

clínicas especializadas (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas), 

contendo anamnese, avaliação clínica (exame físico, sinais vitais, peso, altura, 

índice de massa corporal, classificação NYHA) e questionário sociodemográfico 
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(data de nascimento, idade, etnia, gênero e escolaridade). 

Demais exames cardiológicos com eletrocardiograma e ecocardiograma 

transtorácico foram checados no prontuário. No momento da consulta presencial, foi 

preenchido o Formulário de Avaliação Inicial (Anexo A) e o paciente respondeu aos 

seguintes instrumentos de coleta de dados: 

a) Mini Exame do Estado Mental (Mini Mental) (Anexo B); 

b) Escala de Estresse Percebido, 14 itens (PSS-14) (Anexo C); 

c) Inventário de Depressão de Beck, segunda versão (BDI-II) (Anexo D); 

d) Questionário de Qualidade de Vida de Minnesota (MLHFQ) (Anexo E); 

e) Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) – IDATE-T (traço) e 

IDATE-E (estado) (Anexos F e G); 

f) Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) (Anexo H); e  

g) Inventário Freiburg de Mindfulness Brasil (FMI) (Anexo I). 

Também foi realizado neste dia o T6MC, bem como coleta de sangue para 

análise de marcadores de atividade inflamatória (proteína C-reativa – PCR; 

velocidade de hemossedimentação – VHS) dosagem de NT-proBNP e análise de 

hormônio relacionado ao estresse como o cortisol. 

A avaliação pós-intervenção aconteceu uma semana após o término da 

intervenção, incluindo novamente os questionários citados, coleta de sangue para as 

provas laboratoriais realizadas inicialmente, bem como o T6MC (Figura 1). 

O grupo controle recebeu o atendimento multidisciplinar habitual da CICCV e 

do INC. Por questões logísticas, a coleta de dados do grupo controle não ocorreu 

simultaneamente à dos pacientes da intervenção, porém manteve uma proximidade 

de 2 semanas desta e respeitando o período de acompanhamento de 8 semanas. 

Por se tratar de centros de pesquisas especializadas em IC os pacientes tiveram 

garantia de continuidade no atendimento. 
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Figura 1. Etapas de avaliação do Programa de Redução do Estresse, Meditação e Atenção Plena. 

 

3.8  PROTOCOLOS DO ESTUDO 

Os protocolos consistiram na avaliação das escalas de estresse percebido, 

depressão, qualidade de vida, ansiedade, atenção plena, qualidade do sono, T6MC 

e análise de biomarcadores: 

a) Consultas multidisciplinares: as consultas multidisciplinares são 

protocolos nas clínicas de IC e os questionários validados e aplicados na 

pesquisa foram padronizados pela pesquisadora por meio de capacitação 

nos centros especializados. As consultas foram previamente agendadas e 

a pesquisadora esteve dando suporte aos centros. Os pacientes foram 

acompanhados durante o seguimento total de 12 meses; 

b) T6MC: o teste foi realizado na CICCV e INC por profissionais da 

fisioterapia treinados, utilizando a diretriz da American Thoracic Society 

para tal e o formulário confeccionado pela equipe de fisioterapia da 

CICCV (Anexo J); 

c) Exames laboratoriais: a coleta de sangue para dosagem de cortisol, NT-

proBNP, PCR e VHS foi realizada pelo laboratório do INC; 

d) Cegamento: no que diz respeito ao cegamento em relação à intervenção, 

isto não foi possível para o investigador principal, que foi a mesma pessoa 

a aplicar a intervenção, nem para os pacientes, uma vez que se trata de 

uma intervenção comportamental, onde fica evidente ao paciente em qual 
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grupo ele está alocado. No entanto, houve cegamento em relação à 

aplicação dos questionários (avaliação), aos resultados dos exames 

laboratoriais e ao T6MC, com intuito de não haver erros que pudessem 

interferir ou alterar o resultado do estudo. Para tal, foi necessário realizar 

dois grupos de investigadores: 

- Investigador A – certificado pelo processo de capacitação dos 

protocolos de consulta, atuando diretamente com os 

pacientes; 

- Investigador B – responsável pelo armazenamento dos resultados dos 

questionários, teste funcional e biomarcadores. Este 

investigador não realizou consulta. 

e) A intervenção: as sessões do Programa de Redução do Estresse, 

Meditação e Atenção Plena (P.R.E.M.A.) aconteceram ao longo de 8 

encontros em grupo semanais, de 2 horas de duração cada, que 

constavam de 4 partes principais: 

- introdução/reflexão oral sobre os temas prévios e experiências durante 

as práticas em casa; 

- apresentação do tema do dia; 

- questões para autoconsciência: reflexão escrita sobre aplicabilidade 

das novas ferramentas compartilhadas no dia a dia; 

- prática de meditação guiada. 

Durante o P.R.E.M.A., os pacientes do grupo da intervenção receberam 

treinamento em Ferramentas de Enfrentamento, Atenção Plena e Propósito 

conforme detalhado na Figura 2. 
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Semana – tema Enfrentamento Atenção Plena 

1º – O Estresse Chaves da harmonia: prática de 
atividades de curta duração e 
que proporcionam bem estar 
imediato. 

Respiração consciente: 
meditação de atenção plena à 
respiração. 

2º – Atenção Plena Higiene do sono: 10 práticas 
para um sono restaurador. 

Comer consciente: Meditação 
que promove atenção às 
atividades cotidianas. 

3º – Resiliência Inventário de resiliência ao 
estresse: listagem de fatores 
estressantes e soluções para 
lidar com eles. 

Escaneamento corporal: 
meditação de consciência para 
as sensações do corpo, sejam 
boas, ruins ou neutras. 

4º – Ancoragem 
Emocional 

Auditoria emocional: exercício de 
3 passos para reconhecer 
estados emocionais, neutralizá-
los e planejar a ação desejada. 

Atenção à pensamentos 
emoções e sentimentos I – 
APES-I: inventário diário de 
atenção plena a pensamentos, 
emoções e sentimentos 
negativos. 

5º – Aceitação Caixa da aceitação: 
discriminação das circunstâncias 
que não podem ser modificadas 
das que podem, com seleção 
destas e construção de um plano 
de ação sobre elas.  

Meditação da compaixão: 
mentalização de sentimentos 
positivos como felicidade, saúde, 
paz e bem estar a si próprio, aos 
próximos e desconhecidos. 

6º – Implementação 
de Intenções 

Mapa para mudança em 5 
passos: reconhecimento de 
mudanças desejadas, crenças 
limitantes e planejamento para 
implementar intenções. 

Caminhar consciente: meditação 
que soma consciência corporal e 
ambiental. 

7º – Positividade e 
Gratidão 

Jornal da gratidão: ferramenta de 
listagem de acontecimentos/ 
motivos diários a se agradecer. 

Atenção à pensamentos 
emoções e sentimentos II – 
APES-II: inventário diário de 
atenção plena a pensamentos, 
emoções e sentimentos 
positivos. 

8º – Conexão e 
Propósito 

Diagrama de talentos e 
habilidades: consciência sobre o 
que se gosta de fazer, o que se 
faz bem e o que transforma o 
entorno. 

Meditação da reciprocidade: 
visualização de utilização dos 
talentos e habilidades em serviço 
à um propósito elevado. 

Figura 2. Conteúdo programático do Programa de Redução do Estresse, Meditação e Atenção Plena. 

 
 

As sessões em grupo foram facilitadas pela pesquisadora do estudo, 

cardiologista, com 23 anos de experiência em meditação e bhakti yoga e 

treinamento (Internship) em hospital especializado em medicina integrativa, com 

foco em terapias mente-corpo-espírito (Bhaktivedanta Hospital – Mumbai/Índia), 

Observership no departamento de Insuficiência Cardíaca do University Hospitals e 

treinamento nas técnicas SMART® (Stress Management and Resilience Training) e 

Mindfulness (Atenção Plena), ambos pela Case Western Reserve University, Ohio, e 
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especialização em meditação e yoga pelo Vaishnava Vedanta Yoga/Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Materiais de apoio na forma de apostila foram produzidos em língua 

portuguesa pela pesquisadora incluindo, cronograma, ferramentas abordadas, 

questões para a autoconsciência a serem trabalhadas durante as sessões, tarefas 

para a casa, diário de meditação e informações adicionais, bem como confecção de 

CD de áudio com instruções e meditação guiada para prática diária, de 30 a 45 

minutos (Anexo K). Devido à necessidade de treinamento prévio para se aplicar as 

técnicas respiratórias e de meditação utilizadas nesta pesquisa, tais materiais de 

apoio encontram-se armazenados para fins documentais junto à pesquisadora. 

A adesão às tarefas semanais foi observada por meio dos relatos dos 

pacientes ao longo das sessões, pela utilização do diário de meditação e pela 

monitoria telefônica realizada por 2 membros da equipe que contatavam os 

pacientes 2 vezes por semana, de forma a averiguar a continuidade das práticas e 

esclarecer dúvidas. 

3.9 DESFECHOS 

Foi considerado como desfecho primário o escore de percepção do estresse. 

Foram considerados como desfechos secundários os escores de ansiedade, 

depressão, atenção plena, qualidade de vida, qualidade do sono, capacidade 

funcional, painel inflamatório e painel neuro-hormonal. Estes desfechos foram 

avaliados a partir das seguintes escalas e protocolos utilizados antes e após a 

intervenção de 8 semanas: 

a) PSS-14: é uma escala de auto relato para mensuração do estresse 

percebido, composta por 14 itens com opções de resposta que variam de 0 

a 4 (0=nunca; 1=quase nunca; 2=às vezes; 3=quase sempre; 4=sempre). 

As questões com conotação positiva (4, 5, 6, 7, 9, 10 e 13) têm sua 

pontuação somada invertida, da seguinte maneira: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 e 

4=0. As demais questões são negativas e devem ser somadas diretamente. 

A soma da pontuação das questões fornece escores que vão de 0 a 56 

(54);  
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b) IDATE: trata-se de um inventário de auto relato que possui 20 itens para 

cada um dos componentes de ansiedade, apresentados em uma escala 

Likert de 4 pontos, sendo eles: IDATE-T e IDATE-E. A ansiedade-estado 

reflete um “[...] estado emocional transitório ou condição do organismo 

humano que é caracterizada por sentimentos subjetivos, conscientemente 

percebidos de tensão e apreensão e aumentam a atividade do sistema 

nervoso autônomo.” (55). A ansiedade-estado pode flutuar ao longo do 

tempo e pode variar em intensidade. Já a ansiedade-traço significa 

“diferenças individuais relativamente estáveis na propensão à ansiedade” e 

refere-se a uma tendência geral de responder com ansiedade às ameaças 

percebidas no ambiente. Altas pontuações em suas respectivas escalas 

significam maior traço ou estado de ansiedade e pontuações baixas 

significam menor traço ou estado de ansiedade; 

c) BDI-II: escala de autoavaliação amplamente utilizada tanto na prática 

clínica quanto em pesquisa, composta de 21 itens com 4 alternativas cada, 

cujo escore varia de 0 a 3 e seu objetivo é medir a intensidade da 

depressão (56). Apresenta conteúdos cognitivos afetivos e somáticos, 

como pessimismo, sentimento de fracasso, retraimento social e tristeza. O 

escore total classifica em níveis de depressão que varia em mínimo (0-9), 

leve (10-16), moderado (17-29), severo (30-63). Os pacientes com escore 

acima 30 seriam orientados a agendar consulta com psicóloga e 

encaminhados para avaliação do serviço de psiquiatria da rede de saúde 

mais próxima de sua região; 

d) MLHFQ: medida de indicador clínico na IC, que avalia as percepções dos 

pacientes sobre a influência da doença nos aspectos físicos, 

socioeconômicos e psicológicos da vida. Os participantes respondem os 21 

itens usando uma escala de resposta de seis pontos (0-5). O resumo do 

escore global varia de 0 a 105 e escore mais baixo reflete melhor qualidade 

de vida. Os escores nas três subescalas refletem dificuldades físicas 

(questões 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13), emocionais (questões 17, 18, 19, 20 e 

21) e os outros itens estão relacionados às considerações financeiras, 

efeitos colaterais de medicamentos e estilo de vida (57, 58); 
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e) PSQI: s questões formam 7 componentes, que são analisados a partir de 

instruções para pontuação de cada um desses componentes, variando de 0 

a 3 pontos. As pontuações desses componentes são somadas para 

produzirem um escore global, que varia de 0 a 21, onde quanto maior a 

pontuação, pior a qualidade do sono. Um escore lobal do PSQI>5 indica 

que a pessoa está apresentando grandes dificuldades em pelo menos 2 

componentes ou dificuldades moderadas em pelo menos 3 componentes 

(59); 

f) FMI-Br: a versão brasileira do Freiburg Mindfulness Inventory tem como 

objetivo identificar, por meio da autopercepção da pessoa, a frequência 

com que este vivencia comportamentos relacionados à atenção plena. Para 

cada item, a pessoa deve assinalar sua resposta em uma escala tipo Likert 

de 4 níveis de frequência (1=raramente; 2=de vez em quando; 3=com 

alguma frequência; 4=quase sempre). A pontuação total pode variar de 14 

a 56 pontos. O resultado é obtido a partir da soma da pontuação de todos 

os itens, invertendo-se apenas a pontuação do item número 13. Quanto 

maior a pontuação obtida, maior é a percepção de atenção plena da 

pessoa (60); 

g) T6MC: preditor de mortalidade em pacientes com IC com objetivo de 

avaliar a capacidade funcional (61). O paciente realiza a caminhada por 

seis minutos em ritmo próprio, permitido também andar devagar, parar para 

descansar quando necessário, retornando à caminhada quando sentir-se 

apto a reassumir (62). O ambiente para realização do teste deve ser no 

corredor, com temperatura confortável, podendo ser um ambiente fechado 

ou ar livre, com piso nivelado em toda extensão. São aferidos parâmetros 

como: frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, 

saturação periférica de oxigênio no início, durante e ao final do teste para 

averiguar a recuperação do paciente ao exercício. Se o paciente se recusa 

a continuar o teste, ele é orientado a permanecer sentado, o que é 

registrado na ficha de avaliação (63). No presente estudo foi utilizado 

corredor de 15 metros devido a questões logísticas, conforme validado em 

estudos prévios (64, 65). 
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h) Análise de marcadores de atividade inflamatória: implicados na patogênese 

da IC, marcadores de atividade inflamatória (PCR, VHS) foram analisados 

antes e após a intervenção (66, 67); 

i) Análise de marcadores neuro-hormonais: a mensuração do nível 

sanguíneo do fragmento terminal do pró BNP (NT-proBNP), um marcador 

prognóstico na IC foi realizada e expressa como pg/mL (68, 69). O 

biomarcador relacionado ao estresse – cortisol, foi coletado e o valor de 

referência foi utilizado de acordo com protocolo do laboratório do INC. 

3.10 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Utilizou-se o Excel versão 2016 para digitação dos dados e o software SPSS 

versão 24 para confecção das tabelas a gráficos, bem como produzir as análises 

dos dados. Para resumir os dados utilizou-se a média acrescido de seu intervalo de 

95% de confiança. Os resumos dos dados foram dispostos em tabelas e em 

gráficos, para facilitar a visualização das comparações. Os gráficos apresentam 

todas as combinações entre as duas categorias do tempo e as duas categorias do 

grupo, totalizando quatro barras. Aplicou-se a metodologia modelo linear 

generalizado (MLG) para medidas repetidas para verificação dos efeitos de 

interação, tempo e grupo no estudo. Havendo resultados significantes nos efeitos, 

aplicou-se pós teste utilizando a correção via Bonferroni, a fim de comparar quais 

médias diferem entre si. Adotou-se 5% como nível de significância no estudo, ou 

seja, quando p-valor<0,05 há evidências de diferenças estatisticamente 

significantes, caso contrário não há evidências. 

3.11 ESTUDO PILOTO 

Foi realizado estudo piloto em 2017 com 3 pacientes masculinos da CICCV, 

com média de idade de 75 anos, NYHA I-II, utilizando apenas aplicação dos 

questionários citados e objetivando avaliar a factibilidade do P.R.E.M.A. e realizar 

ajustes na metodologia da intervenção. Observou-se engajamento dos pacientes no 

programa, comparecendo a todos os encontros e aderindo às recomendações. Por 



 

18 

meio deste piloto, identificou-se a factibilidade da realização de um programa de 

redução do estresse de 8 semanas em pacientes do Sistema Único de Saúde, 

atendidos em uma clínica multiprofissional de IC. As limitações identificadas foram 

ajustadas visando a continuidade do estudo. 

3.12 ASPECTOS ÉTICOS 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro, parecer 3.224.212, bem como 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do INC, parecer 3.339.599, assim como foi 

registrada no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, sob número RBR-7pzcyk 

(Anexos L, M, N). Conforme orienta a Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 

2012, Conselho Nacional de Saúde, esta pesquisa garante a manutenção do sigilo, 

confidencialidade e privacidade dos dados dos sujeitos da pesquisa, conforme 

registrado em termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo O). 
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4 RESULTADOS 

4.1 RECRUTAMENTO DOS PACIENTES E INCLUSÃO NO ESTUDO 

Foram avaliados 221 pacientes para inclusão no estudo por meio de pesquisa 

em prontuário médico. Destes, 133 foram considerados elegíveis para o estudo, 

sendo 101 pacientes abordados e os demais não sendo abordados por não 

possuírem contato telefônico atualizado. O total de 38 pacientes concordaram em 

participar da pesquisa, tendo os demais alegado não poderem ser incluídos em sua 

maioria por falta de disponibilidade de tempo para frequentar as 8 semanas de 

intervenção ou de condições financeiras para financiarem o transporte até o local do 

P.R.E.M.A. 

Dos 38 pacientes que concordaram em participar do P.R.E.M.A. e foram 

randomizados para os grupos de intervenção e controle, 32 pacientes aderiram e 

completaram os protocolos de avaliação, sendo 13 pacientes do grupo intervenção 

(I-CICCV=9 e I-INC=4) e 19 do grupo controle (C-CICCV=10 e C-INC=9). A Figura 3 

ilustra a seleção e recrutamento dos pacientes. 
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Figura 3. Fluxograma do processo de seleção de participantes para o ensaio clínico randomizado. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

A maioria dos pacientes que participaram do estudo eram do sexo masculino, 

pardos, possuíam segundo grau completo, média de idade de 56 anos, fração de 

ejeção média de 40% ao ecocardiograma, atual classe funcional II de NYHA e 

pontuação no Mini Mental de 27 pontos. A Tabela 1 ilustra as características de base 

sociodemográficas da amostra total de 38 pacientes. 

Os pacientes do INC eram mais jovens, possuíam menor fração de ejeção e 

maior pontuação no Mini Mental, em comparação com os pacientes da CICCV 

(Tabela 2). 
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Tabela 1. Características sociodemográficas e clínicas dos grupos intervenção (n=19) x controle 
(n=19) 

Variáveis Intervenção Controle p-valor 

Idade (anos) 58,0±12,8* 54,3±9,8* 0,351ƚ 

Sexo:    

Masculino 

Feminino 

12 (63,2)† 

7 (36,8)† 

13 (68,4)† 

6 (31,6)† 
>0,999‡ 

Raça autodeclarada:    

Branco 

Negro 

Pardo 

6 (31,6)† 

4 (21,1)† 

9 (47,4)† 

3 (15,8)† 

4 (21,1)† 

12 (63,2)† 

0,564‡ 

Classe funcional da NYHA:    

I - Assintomático 

II - Grandes esforços 

7 (36,8)† 

12 (63,2)† 

5 (26,3)† 

14 (73,7)† 
0,728‡ 

Escolaridade:    

Ensino fundamental 

Ensino médio 

Pós-graduação 

10 (52,6)† 

9 (47,4)† 

0 

4 (21,1)† 

14 (73,7)† 

1 (5,3)† 

0,093‡ 

Fração de ejeção: 40,4±16,3* 41,2±17,8* 0,994ƚ 

Fração de ejeção:    

ICFEr 

ICFEp 

ICFEi 

12 (63,2)† 

4 (21,1)† 

3 (15,8)† 

10 (52,6)† 

5 (26,3)† 

4 (21,1)† 

0,814‡ 

Mini Mental 27,6±2,4* 27,4±2,12* 0,738 ƚ 

PSS-14 22,8±4,3* 23,9±4,3* 0,923# 

MLHFQ 29,0±10,8* 37,4±10,7* 0,502# 

FMI-Br 39,3±3,3* 37,9±3,8* 0,387# 

T6MC 315,1±64,1* 364,8±46,9* 0,878# 

PSQI 5,4±1,5* 5,8±1,1* 0,713# 

IDATE-T 40,5±6,3* 39,8±5,4* 0,631# 

IDATE-E 35,2±4,7* 33,2±4,2* 0,366# 

BDI-II 11,2±3,9* 12,8±3,4* 0,715# 

VHS 3,6±11,1* 13,7±10,4* 0,074# 

PCR 0,42±0,26* 0,67±0,47* 0,984# 

Cortisol 11,5±2,2* 11,6±1,4* 0,803# 

NT-proBNP 1.171±1.053* 1.538±1.106* 0,893# 

Siglas: NYHA – New York Heart Association; ICFEr – insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida; ICFEp 
– insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada; ICEFEi – insuficiência cardíaca de fração de ejeção 
intermediária; PSS-14 – Escala de Estresse Percebido, 14 itens; MLHFQ – Questionário de Qualidade de Vida 
de Minnesota; FMI-Br – Inventário Freiburg de Mindfulness Brasil; T6MC – Teste de 6 Minutos de Caminhada; 
PSQI – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; IDATE – Inventário de Ansiedade Traço-Estado – IDATE-T 
(traço) e IDATE-E (estado); BDI-II – Inventário de Depressão de Beck, segunda versão; VHS – velocidade de 
hemossedimentação; PCR – proteína C-reativa; NT-proBNP: Fragmento N-terminal do peptídeo natriurético tipo 
B. 

*Média±desvio padrão; †n (%); ‡Teste Exato de Fisher; ƚKruskal-Wallis; #Mann-Whitney. 
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Tabela 2. Características sociodemográficas e clínicas dos grupos da Clínica de Insuficiência 
Cardíaca Coração Valente (n=20) x Instituto Nacional de Cardiologia (n=18) 

Variáveis CICCV INC p-valor 

Idade (anos) 61,5±10,7* 50,2±9,2* 0,002ƚ 

Sexo:    

Masculino 

Feminino 

12 (60,0)† 

8 (20,0)† 

13 (72,2)† 

5 (27,8)† 
0,506‡ 

Raça autodeclarada:    

Branco 

Negro 

Pardo 

5 (25,0)† 

4 (20,0)† 

11 (55,0)† 

4 (22,2)† 

4 (22,2)† 

10 (55,6)† 

>0,999‡ 

Classe Funcional da NYHA:    

I - Assintomático 

II - Grandes esforços 

8 (40,0)† 

12 (60,0)† 

4 (22,2)† 

14 (77,8)† 
0,307‡ 

Escolaridade:    

Ensino fundamental 

Ensino médio 

Pós-graduação 

8 (40,0v 

11 (55,0)† 

1 (5,0)† 

6 (33,3)† 

12 (66,7)† 

0† 

0,859‡ 

Fração de ejeção: 47,8±18,4* 33,0±10,9* 0,008ƚ 

Fração de ejeção:    

ICFEr 

ICFEp 

ICFEi 

8 (40,0)† 

8 (40,0)† 

4 (20,0)† 

14 (77,8)† 

1 (5,6)† 

3 (16,7)† 

0,028‡ 

Mini Mental 26,9±2,1* 28,1±2,3* 0,064ƚ 

PSS-14 24,0±7,6* 21,0±10,5* 0,409# 

MLHFQ 36,5±18,6* 27,4±23,1* 0,134# 

FMI-Br 38,3±6,8* 35,8±12,7* 0,848# 

T6MC 62,5±16,4* 62,3±21,0* 0,477# 

PSQI 5,6±2,2* 5,2±2,8* 0,601# 

IDATE-T 40,24±9,0* 36,8±16,5* 0,465# 

IDATE-E 33,1±7,7* 32,8±13,0* 0,847# 

BDI-II 12,6±6,4* 10,4±7,6* 0,346# 

VHS 11,2±21,1* 7,4±9,1* 0,891# 

PCR 0,6±0,8* 0,5±0,8* 0,799# 

Cortisol 10,6±2,8* 13,0±3,3* 0,058# 

NT-proBNP 1.739,0±3.304,5* 2.884,4±4.350,3* 0,274# 

Siglas: CICCV – Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente; INC – Instituto Nacional de Cardiologia; 
NYHA – New York Heart Association; ICFEr – insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida; ICFEp – 
insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada; ICEFEi – insuficiência cardíaca de fração de ejeção 
intermediária; PSS-14 – Escala de Estresse Percebido, 14 itens; MLHFQ – Questionário de Qualidade de Vida 
de Minnesota; FMI-Br – Inventário Freiburg de Mindfulness Brasil; T6MC – Teste de 6 Minutos de Caminhada; 
PSQI – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; IDATE – Inventário de Ansiedade Traço-Estado – IDATE-T 
(traço) e IDATE-E (estado); BDI-II – Inventário de Depressão de Beck, segunda versão; VHS – velocidade de 
hemossedimentação; PCR – proteína C-reativa; NT-proBNP: Fragmento N-terminal do peptídeo natriurético tipo 
B. 

*Média±desvio padrão; †n (%); ‡Teste Exato de Fisher; ƚKruskal-Wallis; #Mann-Whitney. 
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4.3 DESFECHO PRIMÁRIO 

Em relação ao estresse percebido (PSS-14), foi possível detectar efeito 

significativo na interação entre tempo e grupo (p-valor<0,001). Entende-se como 

efeito grupo a análise da comparação entres os grupos independente do tempo e 

como efeito tempo a análise da comparação entres os tempos independente do 

grupo. Já o efeito da interação é o efeito combinado entre grupo e tempo. Avaliando 

o resultado obtido na análise de comparações múltiplas, demonstrado na Figura 4, 

nota-se que existe diferença entre os tempos no grupo intervenção (p-valor=0,001), 

o PSS-14 pós foi menor (14,3) do que no período pré (22,8); existe diferença entre 

os grupos no período pós (p-valor=0,001), o escore PSS-14 do grupo intervenção foi 

menor (14,3) do que o controle (25,8). 

 
 

 

Figura 4. Média e intervalo de confiança de 95% da medida Escala de Estresse Percebido, 14 itens 
– PSS-14 – em relação ao comportamento cruzado de grupo e tempo (p-valor dentro do 
quadro para I: Interação, G: Grupo, T: Tempo) e com p-valor nas chaves do resultado 
post-hoc < 0,05 via Bonferroni. 
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4.4 DESFECHOS SECUNDÁRIOS 

Para as medidas de ansiedade traço e estado (IDATE-T e IDATE-E) e 

depressão (BDI-II) não foi possível detectar resultados significativos, com p-valores 

da interação=0,126, 0,137 e 0,151, respectivamente (Figuras 5, 6 e 7). Ou seja, o 

comportamento dessas medidas não foi influenciado pelo efeito tempo e grupo. 

 
 

 

Figura 5. Média e intervalo de confiança de 95% da medida Inventário de Ansiedade Traço-Estado – 
IDATE-T (traço) – em relação ao comportamento cruzado de grupo e tempo com seus 
respectivos p-valor do teste estatístico via Modelo Linear Generalizado. I: Interação, G: 
Grupo, T: Tempo. 
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Figura 6. Média e intervalo de confiança de 95% da medida Inventário de Ansiedade Traço-Estado – 
IDATE-E (estado) em relação ao comportamento cruzado de grupo e tempo com seus 
respectivos p-valor do teste estatístico via Modelo Linear Generalizado. I: Interação, G: 
Grupo, T: Tempo. 

 
 
 

 

Figura 7. Média e intervalo de confiança de 95% da medida Inventário de Depressão de Beck, 
segunda versão – BDI-II – em relação ao comportamento cruzado de grupo e tempo com 
seus respectivos p-valor do teste estatístico via Modelo Linear Generalizado.. I: Interação, 
G: Grupo, T: Tempo. 
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No que diz respeito à medida atenção plena (FMI-Br) foi possível detectar 

efeito significativo na interação (p-valor=0,041). Avaliando o resultado obtido na 

análise de comparações múltiplas, nota-se que existe diferença entre os grupos no 

período pós (p-valor=0,033), o FMI-Br do grupo intervenção foi maior (43,1) do que o 

controle (37,3) (Figura 8). 

 
 

 

Figura 8. Média e intervalo de confiança de 95% da medida Inventário Freiburg de Mindfulness 
Brasil – FMI-Br – em relação ao comportamento cruzado de grupo e tempo (p-valor dentro 
do quadro para I: Interação, G: Grupo, T: Tempo) e com p-valor na chave do resultado 
post-hoc < 0,05 via Bonferroni. 
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Em relação à Qualidade de vida (MLHFQ) foi possível detectar efeito 

significativo na interação (p-valor=0,013). Avaliando o resultado obtido na análise de 

comparações múltiplas, nota-se que existe diferença entre os tempos no grupo 

intervenção (p-valor=0,015), o MLHFQ pós foi menor (17,5) do que no período pré 

(29,0); existe diferença entre os grupos no período pós (p-valor=0,013), o MLHFQ do 

grupo intervenção foi menor (17,5) do que o controle (39,9) (Figura 9). 

 
 

 

Figura 9. Média e intervalo de confiança de 95% da medida Questionário de Qualidade de Vida de 
Minnesota – MLHFQ – em relação ao comportamento cruzado de grupo e tempo (p-valor 
dentro do quadro para I: Interação, G: Grupo, T: Tempo) e com p-valor nas chaves do 
resultado post-hoc < 0,05 via Bonferroni. 
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No que diz respeito à qualidade do sono (PSQI), foi possível detectar efeito 

significativo na interação (p-valor<0,001). Avaliando o resultado obtido na análise de 

comparações múltiplas, nota-se que existe diferença entre os tempos no grupo 

intervenção (p-valor=0,001), o PSQI pós foi menor (3,5) do que no período pré (5,4); 

existe diferença entre os grupos no período pós (p-valor=0,008), o PSQI do grupo 

intervenção foi menor (3,5) do que o controle (6,6) (Figura 10). 

 
 

 

Figura 10. Média e intervalo de confiança de 95% da medida Índice de Qualidade do Sono de 
Pittsburgh – PSQI – em relação ao comportamento cruzado de grupo e tempo (p-valor 
dentro do quadro para I: Interação, G: Grupo, T: Tempo) e com p-valor nas chaves do 
resultado post-hoc < 0,05 via Bonferroni. 
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Em relação ao T6MC foi possível detectar efeito significativo na interação (p-

valor=0,004). Avaliando o resultado obtido na análise de comparações múltiplas, 

existe diferença entre os tempos no grupo intervenção (p-valor=0,003), o T6MC pós 

foi maior (385,1) do que no período pré (331,8) (Figura 11). 

 
 

 

Figura 11. Média e intervalo de confiança de 95% da medida Teste de 6 Minutos de Caminhada – 
T6MC – em relação ao comportamento cruzado de grupo e tempo (p-valor dentro do 
quadro para I: Interação, G: Grupo, T: Tempo) e com p-valor nas chaves do resultado 
post-hoc < 0,05 via Bonferroni. 
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Para a medida VHS não foi possível detectar resultados significativos na 

interação (p-valor=0,444), porém foi possível detectar diferenças entre os grupos (p-

valor=0,026). Ou seja, na comparação geral dos grupos, independentemente do 

tempo, o grupo intervenção (13,6) obteve resultado inferiores ao grupo controle 

(4,3). Salienta-se que existe grande variabilidade nessa medida, diminuindo o poder 

estatístico de detectar resultados significativos na interação (Figura 12). 

 
 

 

Figura 12. Média e intervalo de confiança de 95% da medida velocidade de hemossedimentação – 
VHS – em relação ao comportamento cruzado e grupo e tempo com p-valor do resultado 
post-hoc via Bonferroni. I: Interação, G: Grupo, T: Tempo. 
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Na medida PCR não foi possível detectar efeitos significativos em nenhum 

dos fatores, interação (p-valor=0,098), grupo (p-valor=0,561) e tempo (p-

valor=0,551) (Tabela 3). Observa-se, também, grande variabilidade na medida coleta 

(Figura 13). 

 
 

 

Figura 13. Média e intervalo de confiança de 95% da medida proteína C-reativa – PCR – em relação 
ao comportamento cruzado de grupo e tempo com seus respectivos p-valor do teste 
estatístico via Modelo Linear Generalizado. I: Interação, G: Grupo, T: Tempo. 
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Em relação ao cortisol foi possível detectar efeito significativo na interação (p-

valor=0,004). Avaliando o resultado obtido na análise de comparações múltiplas, 

existe diferença entre os tempos no grupo intervenção (p-valor=0,014), o cortisol pós 

foi maior (13,3) do que no período pré (11,5) porém seu incremento foi menor do que 

no grupo controle (Figura 14). 

 
 

 

Figura 14. Média e intervalo de confiança de 95% da medida cortisol em relação ao comportamento 
cruzado de grupo e tempo com p-valor do resultado post-hoc via Bonferroni. I: Interação, 
G: Grupo, T: Tempo. 
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Na medida NT-proBNP não foi possível detectar efeitos significativos em 

nenhum dos fatores, interação, grupo e tempo (p-valor=0,528). Observa-se, também, 

grande variabilidade na medida coletada (Figura 15). Ressalta-se que devido à 

grande variabilidade existente na medida, foram excluídos dois casos, na segunda 

avaliação, cujo valores foram acima de 15.000. 

 
 

 

Figura 15. Média e intervalo de confiança de 95% da medida fragmento N-terminal do peptídeo 
natriurético tipo B – NT-proBNP – em relação ao comportamento cruzado de grupo e 
tempo com seus respectivos p-valor do teste estatístico via teste estatístico via Modelo 
Linear Generalizado. I: Interação, G: Grupo, T: Tempo. 
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Tabela 3. Resultado (p-valor) da aplicação do Modelo Linear Generalizado para detectar diferenças 
na interação, grupo e tempo 

Medida 
p-valor 

Interação Grupo Tempo 

PSS-14 <0,001 0,011 0,027 

IDATE-T 0,126 0,373 0,339 

IDATE-E 0,137 0,485 0,904 

BDI-II 0,151 0,136 0,341 

MLHFQ 0,013 0,018 0,111 

FMI-Br 0,041 0,047 0,191 

T6MC 0,004 0,952 0,297 

PSQI <0,001 0,029 0,175 

VHS 0,444 0,026 0,581 

PCR 0,098 0,561 0,551 

Cortisol 0,004 0,807 0,008 

NT-proBNP 0,538 0,302 0,528 

Siglas: PSS-14 – Escala de Estresse Percebido, 14 itens; IDATE – Inventário de Ansiedade Traço-Estado – 
IDATE-T (traço) e IDATE-E (estado); BDI-II – Inventário de Depressão de Beck, segunda versão; MLHFQ – 
Questionário de Qualidade de Vida de Minnesota; FMI-Br – Inventário Freiburg de Mindfulness Brasil; T6MC – 
Teste de 6 Minutos de Caminhada; PSQI – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; VHS – velocidade de 
hemossedimentação; PCR – proteína C-reativa; NT-proBNP: Fragmento N-terminal do peptídeo natriurético tipo 
B. 
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5 DISCUSSÃO 

Neste estudo foi desenvolvido um programa para redução do estresse 

percebido em pacientes portadores de IC, que combinou Ferramentas de 

Enfrentamento, Atenção Plena e Propósito. 

A maioria dos participantes atenderam a 100% das sessões do P.R.E.M.A. A 

adesão às práticas domiciliares foi observada por meio de diário de meditação, 

mentoria telefônica e relato dos pacientes durante as sessões. Todos os 

participantes se mostraram satisfeitos com a intervenção e gostariam que os 

encontros continuassem, conforme expressado verbalmente e registrado em seus 

diários de meditação. Não foram observados efeitos adversos significativos em 

relação à intervenção e a hipótese de que a intervenção contribuiria para a redução 

do estresse percebido, melhora da qualidade de vida, da atenção plena, da 

qualidade do sono e da capacidade funcional foi atendida. 

Em relação ao desfecho primário, os resultados demonstraram melhora 

significativamente dos estresse percebido (p-valor<0,001), o que também foi 

observado em estudos prévios utilizando gerenciamento do estresse em pacientes 

idosos com IC, comparando reabilitação cardíaca com reabilitação cardíaca 

associada a gerenciamento do estresse em pacientes com doença coronariana e 

utilizando um treinamento de atenção plena via telefone, para pacientes que seriam 

submetidos a angioplastia (39, 70, 71). Neste último, também foi observada melhora 

da variável atenção plena, desfecho alcançado nos pacientes submetidos à 

intervenção no presente estudo (p-valor<0,041). 

Em relação aos desfechos secundários, houve melhora significativa da 

qualidade de vida dos pacientes (p-valor<0,013), sendo aquela associada a 

prognóstico, mortalidade e hospitalização (72). Tal resultado foi demonstrado por 

três estudos prévios envolvendo a prática de meditação em portadores de IC (49, 

50, 53). Há de se salientar que esta variável é considerada mais importante que 

longevidade para esta população (73). 

Houve ainda melhora da qualidade do sono no grupo da intervenção (p-

valor<0,001). Este é um desfecho significativo, uma vez que distúrbios do sono são 

muito prevalentes (38%-64%) em pacientes portadores de IC, com piora de tal 
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variável no grupo controle (5, 74-78). Este desfecho não foi avaliado em pacientes 

com IC submetidos a programas de redução do estresse baseado em atenção 

plena, portanto, o presente estudo ajuda a preencher uma lacuna já apontada 

anteriormente (30). 

No que diz respeito à funcionalidade, a intervenção melhorou a capacidade ao 

exercício (T6MC), resultado alcançado com intervenções para redução do estresse 

em pacientes com IC, com piora de tal desfecho no grupo controle (39, 79). Valores 

do T6MC têm sido associados a morbidade e mortalidade em pacientes com IC (80, 

81). 

Os pacientes do estudo apresentaram um aumento médio de 70 metros no 

T6MC (p-valor<0,01). Um incremento de 30 a 50 metros neste teste é considerado 

como clinicamente significativo e está associado a melhora na classe funcional 

NYHA bem como qualidade de vida relacionada a saúde. Tal valor tem sido utilizado 

como relevante em estudos de terapia de ressincronização cardíaca, sendo 

considerado significativo para sua aprovação pré-mercado (82). Estudo prévio 

evidenciou significativa melhora no T6MC (13,2 metros, p-valor=0,05), seguida de 

um programa online baseado em atenção plena com duração de 12 semanas, em 

pacientes cardiopatas (48). 

Ao analisar os pacientes do grupo controle, estes apresentaram piora nos 

escores das variáveis citadas, demonstrando que o P.R.E.M.A. não apenas trouxe 

melhorias para os pacientes submetidos à intervenção, como impediu a progressão 

do estresse percebido e deterioração da qualidade de vida, da atenção plena, da 

qualidade do sono e da capacidade funcional, com a progressão da IC. 

Foi observada tendência a melhora não significativa nos desfechos ansiedade 

e depressão. Tal resultado sugere que intervenções comportamentais destinadas à 

melhora destas variáveis talvez necessitem de duração maior que 8 semanas para 

demonstrar efeitos significativos, conforme proposto em estudo prévio (83). 

No que diz respeito aos biomarcadores PCR, VHS, NT-proBNP e cortisol, 

encontrou-se resultado significativo apenas em relação ao cortisol, demonstrando 

uma tendência a aumento desta variável ao longo do tempo em ambos os grupos, 

com variação média maior no grupo controle em relação à intervenção (2,2 vs 1,8, p-

valor<0,04). 
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A secreção de cortisol aumenta em resposta ao estresse e este biomarcador 

é fator independente (p-valor=0,02) para predizer eventos cardíacos em portadores 

de IC (84, 85). Estudo prévio, controlado e não randomizado, avaliando 45 pessoas 

saudáveis, dos quais 30 foram submetidas a um programa de redução do estresse, 

evidenciou redução significativa do cortisol salivar, após 4 semanas de intervenção 

(86). No entanto, em relação a pacientes portadores de IC, não foi evidenciada 

alteração no nível de cortisol sérico desta população, após intervenção baseada em 

meditação (79). Até onde se pesquisou, este é o primeiro estudo finalizado que 

avaliou o impacto de intervenção baseada em atenção plena no cortisol sérico em 

pacientes com IC. 

Estudo brasileiro de 2005, avaliando o impacto de um programa de meditação 

de 12 semanas nos níveis de outro hormônio relacionado ao estresse como a 

norepinefrina demonstrou melhora significativa na redução dos níveis de deste 

marcador no grupo da intervenção (p-valor=0,008) em relação ao controle, com p-

valor=0,009 (40). 

A diferença entre esses resultados comparando as populações estudadas 

(68,4% classe funcional II de NYHA no presente estudo vs 84,5% classe funcional I 

de NYHA no estudo de 2005), sugere que, com a evolução da doença,  pacientes 

portadores de IC possam apresentar o estabelecimento de um status autonômico 

basal que não seria alterado pelas práticas meditativas ou ainda que requereria um 

tempo maior de exposição à intervenção para ser observada melhoria significativa 

em marcadores relacionados ao estresse, conforme sugerido em estudo prévio (30). 

Estudos futuros destinados aos portadores de IC sintomática, utilizando 

protocolos de intervenção com duração maior que 8 semanas serão necessários, de 

forma a avaliar o impacto de programas de redução do estresse nos desfechos 

clínicos e biomarcadores analisados. 

5.1 LIMITAÇÕES 

Houve perda importante da amostra de pacientes avaliados, sendo o número 

final (n=32), inferior ao número inicial. Tal fator pode ter representado ausência de 

significância estatística em alguns dos desfechos analisados. A principal causa 
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apontada pelos pacientes para saída do estudo foi a distância de seus domicílios ao 

centro de intervenção e despesas com transporte, trazendo impacto tanto financeiro 

quanto em relação a sintomas associados à IC como dispneia e cansaço. 

Este fato foi observado apenas em pacientes do INC e a perda por tal causa 

no grupo intervenção representou 37% da amostra. Tal resultado corrobora a 

necessidade de se estabelecer um limite de distância dos domicílios dos pacientes 

em relação ao centro de intervenção, conforme utilizado como critério de inclusão 

(máximo 1 hora de distância) em estudo prévio (51). 
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6 CONCLUSÃO 

A presente pesquisa demonstrou que é factível desenvolver um Programa de 

Redução do Estresse, Meditação e Atenção Plena de 8 semanas em pacientes com 

IC crônica e ambulatoriais do sistema público de saúde. 

O Programa apresentou impacto na redução do estresse percebido, desfecho 

primário avaliado pelo programa. 

Foi observada ainda melhora significativa na qualidade de vida, na atenção 

plena, na qualidade do sono e na capacidade funcional, em pacientes portadores de 

IC crônica atendidos em centros especializados. Foi observada tendência a melhora 

não significativa nos desfechos ansiedade e depressão. 

Observou-se menor aumento do cortisol nos indivíduos submetidos ao 

Programa. Não se observou alteração nos marcadores inflamatórios e no NT-

proBNP. 

Tal pesquisa possui potencial de fornecer opção de terapia não farmacológica 

que possa contribuir para a melhoria deste relevante problema de saúde pública, por 

meio de um método efetivo, simples, seguro e de baixo custo. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Formulário de Avaliação Inicial – P.R.E.M.A. 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL – P.R.E.M.A 

 
Data: ...../ ...../ .......... Responsáveis pela coleta: ............................................       ............................................ 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Nome: Prontuário: 

Naturalidade: Data de nascimento: ...../ ...../ .......... Idade: Cor: 

Sexo:  Profissão: Escolaridade: 

Endereço: 

Bairro: Cidade:  Estado: 

Telefones:  Procedência (captação): 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

1) IC confirmada:  [   ] sim        [   ] não  [   ] ICFER/FE:          /    [   ] ICFEN  / E/E´: 

2) NYHA: [   ] I     [   ] II     [   ] III     [   ] IV 

3) Cognição preservada (Mini Mental > 16):        Valor: ..................... [   ] sim        [   ] não 

4) Adesão aos 8 encontros + avaliação e reavaliação: [   ] sim        [   ] não 

5) Alfabetizado (ou cuidador alfabetizado disponível): [   ] sim        [   ] não 

6) Dispositivo de áudio para prática de meditação diária: [   ] sim        [   ] não 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

1) Outro estudo de intervenção mente-corpo ou medicamentosa no último mês: [   ] sim        [   ] não 

2) Descompensação clínica/alteração prescrição nas últimas 4 semanas: [   ] sim        [   ] não 

3) Cirurgia ou intervenção percutânea planejada para o próximo ano: [   ] sim        [   ] não 

4) Síndrome coronariana aguda ou IAM nos últimos 2 meses: [   ] sim        [   ] não 

5) Valvulopatia clinicamente significativa: [   ] sim        [   ] não 

6) Miocardite aguda: [   ] sim        [   ] não 

7) Doença osteoarticular limitante para T6MC: [   ] sim        [   ] não 

ANAMNESE 

Sintomas: 

Etiologia da IC: 

Comorbidades: 

Medicações: 

História familiar p/ DCV: 

História social: 

EXAME FÍSICO 

Estado geral:  Peso: Altura: CA: IMC: 

PA:  FC: SatO2: 

CHEKLIST PRÉ INTERVENÇÂO 

[   ] termo de consentimento: [   ] termo de compromisso 

[   ] Laboratório:     Cortisol ....................    NT-proBNP ....................    PCR ....................    VHS .................... 

[   ] T6MC:  

[   ] Questionários: [   ] PSS14: .................... [   ] BDI-II: .................... [   ] IDATE T: .................... 

 [   ] IDATE E: .................. [   ] Minnesota: .................. [   ] Freiburg: .................. 

 [   ] Pittsburgh: .................. 

CHEKLIST PÓS INTERVENÇÃO 

[   ] Laboratório:     Cortisol ....................    NT-proBNP ....................    PCR ....................    VHS .................... 

[   ] T6MC:  

[   ] Questionários: [   ] PSS14: .................... [   ] BDI-II: .................... [   ] IDATE T: .................... 

 [   ] IDATE E: .................. [   ] Minnesota: .................. [   ] Freiburg: .................. 

 [   ] Pittsburgh: .................... 
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ANEXO B – Mini Exame do Estado Mental 

MINI EXAME DO ESTADO MENTAL – MINI MENTAL 

 
Nome: ........................................................................... Prontuário: .................... Data: ...../ ...../ .......... 

 

ORIENTAÇÃO 

 Vale Pontuação 

Dia da semana 1,0  

Dia do mês 1,0  

Mês 1,0  

Ano 1,0  

Hora aproximada 1,0  

Local específico (aposento ou setor) 1,0  

Instituição (residência, hospital, clínica) 1,0  

Bairro ou rua próxima 1,0  

Cidade 1,0  

Estado 1,0  

Subtotal 10,0  

MEMÓRIA IMEDIATA 

 Vale Pontuação 

Fale 3 palavras não relacionadas. Posteriormente pergunte 

ao paciente pelas 3 palavras. Dê 1 ponto por cada resposta 

certa. Depois repita as palavras e certifique-se de que o 

paciente as aprendeu, pois mais adiante você irá perguntá-las 

novamente. 

3,0 

(1,0 por palavra) 
 

ATENÇÃO E CÁLCULO 

 Vale Pontuação 

(100-7) Sucessivos, 5 vezes sucessivamente (1 ponto para 

cada cálculo correto)  

(alternativamente, soletrar MUNDO de trás para frente) 

5,0 

(1,0 para cada 

cálculo correto) 

 

EVOCAÇÃO 

 Vale Pontuação 

Pergunte pelas 3 palavras ditas anteriormente (1 ponto por 

palavra) 

3,0 

(1,0 por palavra) 
 

LINGUAGEM 

 Vale Pontuação 

Nomear um relógio e uma caneta  2,0  

Repetir “nem aqui, nem ali, nem lá” 1,0  

Comando: “pegue este papel com a mão direita dobre ao 

meio e coloque no chão” 
3,0  

Ler e obedecer: “feche os olhos”  1,0  

Escreva uma frase 1,0  

Copiar um desenho 1,0  

Subtotal 9,0  

 

 

 

 

TOTAL 30,0  

 

Assinatura do responsável: .......................................................................................... 
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ANEXO C – Escala de Estresse Percebido, 14 itens – PSS-14 

VERSÃO BRASILEIRA DA ESCALA DE ESTRESSE PERCEBIDO – PSS-14 

 
Nome: ........................................................................... Prontuário: .................... 

Pontuação: .................................................................... Data: ...../ ...../ .......... 

 

 

As questões nesta escala perguntam sobre seus sentimentos e pensamentos durante o último mês. Em cada caso, 

será pedido para você indicar o quão frequentemente você tem se sentido de uma determinada maneira. Embora 

algumas das perguntas sejam similares, há diferenças entre elas e você deve analisar cada uma como uma 

pergunta separada. A melhor abordagem é responder a cada pergunta razoavelmente rápido. Isto é, não tente 

contar o número de vezes que você se sentiu de uma maneira particular, mas indique a alternativa que lhe pareça 

como uma estimativa razoável. Para cada pergunta, escolha as seguintes alternativas: 

 

Neste último mês, com que frequência... (repetir 

essa frase antes de cada pergunta) 
Nunca 

Quase 

nunca 

Às 

vezes 

Quase 

sempre 
Sempre 

1 Você tem ficado triste por causa de algo que 

aconteceu inesperadamente? 
0 1 2 3 4 

2 Você tem se sentido incapaz de controlar as 

coisas importantes em sua vida? 
0 1 2 3 4 

3 Você tem se sentido nervoso e “estressado”? 0 1 2 3 4 

4 Você tem tratado com sucesso dos problemas 

difíceis da vida? 
0 1 2 3 4 

5 Você tem sentido que está lidando bem com as 

mudanças importantes que estão ocorrendo em 

sua vida?  

0 1 2 3 4 

6 Você tem se sentido confiante em sua 

habilidade de resolver problemas pessoais? 
0 1 2 3 4 

7 Você tem sentido que as coisas estão 

acontecendo de acordo com sua vontade? 
0 1 2 3 4 

8 Você tem achado que não conseguiria lidar com 

todas as coisas que você tem que fazer? 0 1 2 3 4 

9 Você tem conseguido controlar as irritações em 

sua vida? 
0 1 2 3 4 

10 Você tem sentido que as coisas estão sob seu 

controle? 
0 1 2 3 4 

11 Você tem ficado tem ficado irritado porque as 

coisas que aconteceram estão fora do seu 

controle? 

0 1 2 3 4 

12 Você tem se encontrado pensando sobre as 

coisas que deve fazer? 
0 1 2 3 4 

13 Você tem conseguido controlar a maneira como 

gasta seu tempo? 
0 1 2 3 4 

14 Você tem se sentido que as dificuldades se 

acumulam a ponto de você acreditar que não 

pode superá-las? 

0 1 2 3 4 

Obs.: as questões com conotação positiva destacadas em cinza (4, 5, 6, 7, 9, 10, 13) têm sua pontuação somada invertida da 
seguinte maneira: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1, 4=0. As demais questões são negativas e devem ser somadas diretamente. 

 

 

Assinatura do responsável: .......................................................................................... 
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ANEXO D – Inventário de Depressão de Beck, segunda versão – BDI-II 

INVENTÁRIO DE BECK – DEPRESSÃO 
 

Nome: ........................................................................... Prontuário: .................... 

Pontuação: .................................................................... Data: ...../ ...../ .......... 

 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada grupo, faça um 

círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira 

que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se 

aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome cuidado de ler todas as afirmações, em cada 

grupo, antes de fazer sua escolha. 
 

1. Tristeza 2. Pessimismo 

[    ] 0 Não me sinto triste [    ] 0 Não estou especialmente desanimado quanto 

ao futuro 

[    ] 1 Eu me sinto triste  [    ] 1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro 

[    ] 2 Estou sempre triste e não consigo sair disto [    ] 2 Acho que nada tenho a esperar 

[    ] 3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo 

suportar 

[    ] 3 Acho o futuro sem esperanças e tenho a 

impressão de que as coisas não podem 

melhorar 

3. Senso de fracasso 4. Insatisfação 

[    ] 0 Não me sinto um fracasso [    ] 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes 

[    ] 1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa 

comum 

[    ] 1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes 

[    ] 2 Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o 

que posso ver é um monte de fracassos 

[    ] 2 Não encontro um prazer real em mais nada 

[    ] 3 Acho que, como pessoa, sou um completo 

fracasso 

[    ] 3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo 

5. Culpa 6. Expectativa de punição 

[    ] 0 Não me sinto especialmente culpado [    ] 0 Não acho que esteja sendo punido 

[    ] 1 Eu me sinto culpado grande parte do tempo [    ] 1 Acho que posso ser punido 

[    ] 2 Eu me sinto culpado na maior parte do 

tempo 

[    ] 2 Creio que vou ser punido 

[    ] 3 Eu me sinto sempre culpado [    ] 3 Acho que estou sendo punido 

7. Autodesgosto 8. Autoacusações 

[    ] 0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo [    ] 0 Não me sinto de qualquer modo pior que os 

outros 

[    ] 1 Estou decepcionado comigo mesmo [    ] 1 Sou crítico em relação a mim por minhas 

fraquezas ou erros 

[    ] 2 Estou enojado de mim [    ] 2 Eu me culpo sempre por minhas falhas 

[    ] 3 Eu me odeio [    ] 3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece 

9. Ideias suicidas 10. Choro 

[    ] 0 Não tenho quaisquer ideias de me matar [    ] 0 Não choro mais que o habitual 

[    ] 1 Tenho ideias de me matar, mas não as 

executaria 

[    ] 1 Choro mais agora do que costumava 

[    ] 2 Gostaria de me matar [    ] 2 Agora, choro o tempo todo 

[    ] 3 Eu me mataria se tivesse oportunidade [    ] 3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora 

não consigo, mesmo que o queria 

11. Irritabilidade 12. Interação social 

[    ] 0 Não sou mais irritado agora do que já fui [    ] 0 Não perdi o interesse pelas outras pessoas 

[    ] 1 Fico aborrecido ou irritado mais facilmente 

do que costumava 

[    ] 1 Estou menos interessado pelas outras 

pessoas do que costumava estar 

[    ] 2 Agora, eu me sinto irritado o tempo todo [    ] 2 Perdi a maior parte do meu interesse pelas 

outras pessoas 

[    ] 3 Não me irrito mais com coisas que 

costumavam me irritar 

[    ] 3 Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 
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13. Indecisão 14. Mudança de imagem corporal 

[    ] 0 Tomo decisões tão bem quanto antes [    ] 0 Não acho que de qualquer modo pareço pior 

do que antes 

[    ] 1 Adio as tomadas de decisões mais do que 

costumava 

[    ] 1 Estou preocupado em estar parecendo velho 

ou sem atrativo 

[    ] 2 Tenho mais dificuldades de tomar decisões 

do que antes 

[    ] 2 Acho que há mudanças permanentes na 

minha aparência, que me fazem parecer sem 

atrativo 

[    ] 3 Absolutamente não consigo mais tomar 

decisões 

[    ] 3 Acredito que pareço feio 

15. Retardo para o trabalho 16. Insônia 

[    ] 0 Posso trabalhar tão bem quanto antes [    ] 0 Consigo dormir tão bem como o habitual 

[    ] 1 É preciso algum esforço extra para fazer 

alguma coisa 

[    ] 1 Não durmo tão bem como costumava 

[    ] 2 Tenho que me esforçar muito para fazer 

alguma coisa 

[    ] 2 Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que 

habitualmente e acho difícil voltar a dormir 

[    ] 3 Não consigo mais fazer qualquer trabalho [    ] 3 Acordo várias horas mais cedo do que 

costumava e não consigo voltar a dormir 

17. Susceptibilidade à fadiga 18. Anorexia 

[    ] 0 Não fico mais cansado do que o habitual [    ] 0 Meu apetite não está pior do que o habitual 

[    ] 1 Fico cansado mais facilmente do que 

costumava 

[    ] 1 Meu apetite não é tão bom como costumava 

ser 

[    ] 2 Fico cansado em fazer qualquer coisa [    ] 2 Meu apetite é muito pior agora 

[    ] 3 Estou cansado demais para fazer qualquer 

coisa 

[    ] 3 Absolutamente não tenho mais apetite 

19. Perda de peso 20. Preocupação somática 

[    ] 0 Não tenho perdido muito peso se é que perdi 

algum recentemente 

[    ] 0 Não estou mais preocupado com a minha 

saúde do que o habitua 

[    ] 1 Perdi mais do que 2 quilos e meio [    ] 1 Estou preocupado com problemas físicos, 

tais como dores, indisposição do estômago 

ou constipação 

[    ] 2 Perdi mais do que 5 quilos [    ] 2 Estou muito preocupado com problemas 

físicos e é difícil pensar em outra coisa 

[    ] 3 Perdi mais do que 7 quilos [    ] 3 Estou tão preocupado com meus problemas 

físicos que não consigo pensar em qualquer 

outra coisa 
Estou tentando perder peso de propósito, comendo 

menos: [    ] sim      [    ] não 

21. Perda de interesse sexual 

ESCORE TOTAL 

Abaixo de 10: mínimo 

10 a 18: leve à mínimo 

19 a 29: moderado à grave 

30 a 63: severa 

[    ] 0 Não notei qualquer mudança recente no meu 

interesse por sexo 

[    ] 1 Estou menos interessado por sexo do que 

costumava 

[    ] 2 Estou muito menos interessado por sexo 

agora 

[    ] 3 Perdi completamente o interesse por sexo 

 

 

Assinatura do responsável: .......................................................................................... 
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ANEXO E – Questionário de Qualidade de Vida de Minnesota – MLHFQ 

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA PARA PACIENTES COM IC 

 
Nome: ........................................................................... Prontuário: .................... 

Pontuação: .................................................................... Data: ...../ ...../ .......... 

 

Durante o último mês seu problema cardíaco o impediu de viver como você queria, por quê? 

1. Causou inchaço em seus tornozelos e pernas.  

2. Obrigando você a sentar ou se deitar para descansar durante o dia.  

3. Tornando sua caminhada e subida de escadas difícil.  

4. Tornando seu trabalho doméstico difícil.  

5. Tornando suas saídas de casa difícil.  

6. Tornando difícil dormir bem a noite.  

7. Tornando seus relacionamentos ou atividades com familiares e amigos difícil.  

8. Tornando seu trabalho para ganhar a vida difícil.  

9. Tornando seus passatempos, esporte e diversão difícil.  

10. Tornando sua atividade sexual difícil.  

11. Fazendo você comer menos as comidas que você gosta.  

12. Causando falta de ar.  

13. Deixando você cansado, fatigado ou com pouca energia.  

14. Obrigando você a ficar hospitalizado.  

15. Fazendo você gastar dinheiro com cuidados médicos.  

16. Causando a você efeitos colaterais das medicações.  

17. Fazendo você sentir-se um peso para familiares e amigos.  

18. Fazendo você sentir uma falta de autocontrole na sua vida.  

19. Fazendo você se preocupar.  

20. Tornando difícil você concentrar-se ou lembra-se das coisas.  

21.  Fazendo você sentir-se deprimido.  

Não     Demais 

0 1 2 3 4 5 

 

 

Assinatura do responsável: .......................................................................................... 
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ANEXO F – Inventário de Ansiedade Traço-Estado – IDATE 

PARTE I – IDATE-E (estado) 

 
Nome: ........................................................................... Prontuário: .................... 

Pontuação: .................................................................... Data: ...../ ...../ .......... 

 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor indicar 

como você se sente agora, neste momento. Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente 

dar uma resposta que mais se aproxime de como você se sente neste momento. 

 

Neste momento eu... (repetir essa 

frase antes de cada pergunta) 
Absoluta-

mente não 
Um pouco Bastante Muitíssimo 

1. Sinto-me calmo. 1 2 3 4 

2. Sinto-me seguro. 1 2 3 4 

3. Estou tenso. 1 2 3 4 

4. Estou arrependido. 1 2 3 4 

5. Sinto-me à vontade. 1 2 3 4 

6. Sinto-me perturbado. 1 2 3 4 

7. Estou preocupado com possíveis 

infortúnios. 
1 2 3 4 

8. Sinto-me descansado. 1 2 3 4 

9. Sinto-me ansioso. 1 2 3 4 

10. Sinto-me “em casa”. 1 2 3 4 

11. Sinto-me confiante. 1 2 3 4 

12. Sinto-me nervoso. 1 2 3 4 

13. Sinto-me agitado. 1 2 3 4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos. 1 2 3 4 

15. Estou descontraído. 1 2 3 4 

16. Sinto-me satisfeito. 1 2 3 4 

17. Estou preocupado. 1 2 3 4 

18. Sinto-me confuso. 1 2 3 4 

19. Sinto-me alegre. 1 2 3 4 

20. Sinto-me bem. 1 2 3 4 

Obs.: as questões com conotação positiva destacadas em cinza (1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20) têm sua pontuação somada 

invertida da seguinte maneira: 1=4, 2=3, 3=2, 4=1. As demais questões são negativas e devem ser somadas diretamente. 

 

 

Assinatura do responsável: .......................................................................................... 
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ANEXO G – Inventário de Ansiedade Traço-Estado – IDATE 

PARTE II – IDATE-T (traço) 

 
Nome: ........................................................................... Prontuário: .................... 

Pontuação: .................................................................... Data: ...../ ...../ .......... 

 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que melhor indicar 

como você geralmente se sente. Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma 

resposta que mais se aproxime de como você se sente geralmente. 

 

Geralmente eu... 
Quase 

nunca 
Às vezes 

Frequente-

mente 

Quase 

sempre 

1. Sinto-me bem. 1 2 3 4 

2. Canso-me facilmente. 1 2 3 4 

3. Tenho vontade de chorar. 1 2 3 4 

4. Gostaria de poder ser tão feliz 

como os outros parecem ser. 
1 2 3 4 

5. Perco oportunidades porque não 

consigo tomar decisões 

rapidamente. 

1 2 3 4 

6. Sinto-me descansado. 1 2 3 4 

7. Sou calmo, ponderado e senhor de 

mim mesmo. 
1 2 3 4 

8. Sinto que as dificuldades estão se 

acumulando de tal forma que não 

as consigo resolver. 

1 2 3 4 

9. Preocupo-me demais com as 

coisas sem importância. 
1 2 3 4 

10. Sou feliz. 1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar muito pelas 

coisas. 
1 2 3 4 

12. Não tenho muita confiança em 

mim mesmo. 
1 2 3 4 

13. Sinto-me seguro. 1 2 3 4 

14. Evito ter que enfrentar crises ou 

problemas. 
1 2 3 4 

15. Sinto-me deprimido. 1 2 3 4 

16. Estou satisfeito. 1 2 3 4 

17. Ideias sem importância me entram 

na cabeça e ficam me 

preocupando. 

1 2 3 4 

18. Levo os desapontamentos tão a 

sério que não consigo tirá-los da 

cabeça. 

1 2 3 4 

19. Sou uma pessoa estável. 1 2 3 4 

20. Fico tenso e perturbado quando 

penso em meus problemas no 

momento. 

1 2 3 4 

Obs.: as questões com conotação positiva destacadas em cinza (1, 6, 7, 10, 13, 16, 19) têm sua pontuação somada invertida da 

seguinte maneira: 1=4, 2=3, 3=2, 4=1. As demais questões são negativas e devem ser somadas diretamente. 

 

Assinatura do responsável: .......................................................................................... 
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ANEXO H – Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh – PSQI 

ÍNDICE DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH – PSQI 

 
Nome: ........................................................................... Prontuário: .................... 

Pontuação: .................................................................... Data: ...../ ...../ .......... 

 

A seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último mês somente. Suas respostas 

devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites do último mês. Por favor, responda a todas 

as perguntas: 

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite?  

 Hora usual de deitar-se: .............................................. 

2.  Durante o último mês, quanto tempo você geralmente levou para dormir?  

 Número de minutos: .............................................. 

3.  Durante o último mês, quando você geralmente se levantou pela manhã? 

 Hora usual de levantar-se: .............................................. 

4.  Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite?  

 Diferença da pergunta 3 – 1: .............................................. 

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, responda a todas as 

questões. 

5. Durante o último mês, com que frequência 

(repetir essa frase antes de cada pergunta) você 

teve dificuldade de dormir porque você... 

Nenhuma 
< 1 

x/semana 

1-2 

x/semana 

≥ 3x 

/semana 

A. Não conseguiu adormecer em até 30 

minutos. 
0 1 2 3 

B. Acordou no meio da noite ou de manhã 

cedo. 
0 1 2 3 

C. Precisou levantar-se para ir ao banheiro. 0 1 2 3 

D. Não conseguiu respirar confortavelmente. 0 1 2 3 

E. Tossiu ou roncou forte. 0 1 2 3 

F. Sentiu muito frio. 0 1 2 3 

G. Sentiu muito calor. 0 1 2 3 

H. Teve sonhos ruins. 0 1 2 3 

I. Teve dor. 0 1 2 3 

J. Outra(s) razão(ões), por favor descreva: ...... 

............................................................................ 
0 1 2 3 

6. Tomou medicamento (prescrito ou por 

conta própria) para lhe ajudar a dormir? 
0 1 2 3 

7. Teve dificuldade de ficar acordado 

enquanto dirigia, comia ou participava de 

uma atividade social (festa, reunião de 

amigos, trabalho, estudo)? 

0 1 2 3 

8. Quão problemático foi para você manter o 

entusiasmo (ânimo) para fazer as coisas 

(suas atividades habituais)? 

Nenhuma 

0 

Um 

problema 

leve 

1 

Um 

problema 

razoável 

2 

Um grande 

problema 

3 

9. Como você qualificaria a qualidade do seu 

sono de uma maneira geral? 

Muito boa 0 Boa 

1 

Ruim 

2 

Muito ruim 

3 
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PONTUAÇÃO 

Componente 1: Pontuação # 9 C1 .......................................... 

Componente 2: Pontuação #2 (<15 min =0, 16-30 min=1, 31-60 min=2, >60 min =3) + 
pontuação #5A. (Se a soma for 0=0, 1 a 2=1, 3 a 4=2, 5 a 6=3). 

C2 .......................................... 

Componente 3: Pontuação #4 (>7=0, 6 a 7 =1, 5 a 6=2, < 5=3) C3 .......................................... 

Componente 4: (n. de horas dormidas / n. de horas no leito) x 100>85%=0, 84 a 75% =1, 

74 a 65%=2, <65% =3 

C4 .......................................... 

Componente 5: Soma das pontuações 5B a 5J (0=0, 1 a 9=1, 10 a 18=2,19 a 27=3) C5 .......................................... 

Componente 6: Pontuação #6 C6 .......................................... 

Componente 7: Pontuação #7 + Pontuação #8 (0=0, 1 a 2 =1, 3 a 4=2, 5 a 6 =3) C7 .......................................... 

Soma de todos os sete componentes:  

Obs.: um escore global do PSQI > 5 indica que o indivíduo está apresentando grandes dificuldades em pelo menos 2 

componentes, ou dificuldades moderadas em mais de 3 componentes. 
 

 

Assinatura do responsável: .......................................................................................... 
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ANEXO I – Inventário de Atenção Plena – FMI-Br 

INVENTÁRIO FREIBURG DE MINDFULNESS BRASIL – FMI-Br 

 
Nome: ........................................................................... Prontuário: .................... 

Pontuação: .................................................................... Data: ...../ ...../ .......... 

 
O objetivo deste questionário e identificar como você acha que esta sua atenção e o seu comportamento em 

diferentes situações. Considere os últimos 30 dias para você se avaliar em cada item. Responda cada item da 

melhor forma que você puder. Seja honesto(a) e espontâneo(a). Não há respostas ‘certas’ ou ‘erradas’, nem 

respostas ‘boas’ ou ‘ruins’. O que é importante para nós é a sua própria experiência pessoal. Agradecemos o seu 

empenho e a sua disponibilidade! O resultado é obtido a partir da soma da pontuação de todos os itens, 

invertendo-se apenas a pontuação do item número 13 (1=4, 2=3, 3=2, 4=1). 

 

Nos últimos 30 dias...  
Rara-

mente 

De vez em 

quando 

Com 

frequência 

Quase 

sempre 

1. Eu estou aberto(a), disposto(a) para viver as 

coisas que podem acontecer a cada instante. 
1 2 3 4 

2. Eu presto atenção às sensações do meu corpo 

(pela pele, sabores na boca, minha postura, 

outras) quando estou comendo, cozinhando, 

fazendo limpeza ou conversando. 

1 2 3 4 

3. Quando eu noto que estou pensando no futuro, no 

passado ou em coisas que me deixam disperso(a), 

calmamente trago a minha atenção para o que eu 

estou vivendo agora. 

1 2 3 4 

4. Eu consigo reconhecer as minhas qualidades e 

admirar a mim mesmo(a). 
1 2 3 4 

5. Eu olho para dentro de mim mesmo(a) e presto 

atenção ao que está me levando a fazer 

determinada coisa. 

1 2 3 4 

6. Eu olho para os meus erros e dificuldades sem 

ficar me julgando. 
1 2 3 4 

7. A minha atenção está voltada para o local onde 

estou e para as atividades que estou realizando a 

cada momento. 

1 2 3 4 

8. Eu consigo conviver com uma notícia, situação, 

emoção ou sensação de que não gosto, sem querer 

mudá-la ou fugir dela. 

1 2 3 4 

9. Mesmo quando as coisas não ocorrem como eu 

planejei ou parecem dar errado, eu procuro dar 

apoio a mim mesmo(a). 

1 2 3 4 

10. Eu presto atenção às minhas próprias emoções e 

consigo agir sem que elas tomem conta de mim. 
1 2 3 4 

11. Em situações difíceis, eu consigo parar um pouco 

e não reagir de imediato. 
1 2 3 4 

12. Mesmo quando eu fico cheio (a) de tarefas e 

estressado, eu lido com esta situação e consigo 

me sentir bem. 

1 2 3 4 

13. Eu me sinto impaciente comigo mesmo e com os 

outros. 
1 2 3 4 

14. Quando eu faço algo que complicou a minha 

própria vida, eu não fico só me criticando, mas 

consigo achar graça disso. 

1 2 3 4 

 

Assinatura do responsável: .......................................................................................... 
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ANEXO J – Formulário para realização do Teste de 6 Minutos de Caminhada – T6MC 
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ANEXO K – Diário de meditação 
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ANEXO L – Aprovação do Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense  

 
 

 

 

 
 

 



 

64 

ANEXO M – Aprovação do Comitê de Ética do Instituto Nacional de Cardiologia 
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ANEXO N –Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 
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ANEXO O – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Projeto de pesquisa intitulado: Impacto do Programa de Redução do Estresse, Meditação e 

Atenção Plena em pacientes com insuficiência cardíaca crônica. 

 

Pesquisador responsável: Dra. Vaisnava Nogueira Cavalcante. 

Orientadores: Prof. Dr. Evandro Tinoco Mesquita, Profa. Dra. Ana Carla Dantas Cavalcanti, Dra. 

Jacqueline Sampaio do Santos Miranda. 

Instituição: Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente – Universidade Federal Fluminense e 

Instituto Nacional de Cardiologia. 

 

O(a) Sr.(a) ......................................................................................., nacionalidade ................................., 

idade (anos) ......................., estado civil .................................., profissão ..............................................., 

endereço ......................................................................................................., RG ..................................... 

está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa de responsabilidade da pesquisadora Dra. 

Vaisnava Nogueira Cavalcante. A pesquisa tem como objetivo geral avaliar o impacto do Programa 

de Redução do Estresse, Meditação e Atenção Plena no estresse percebido de pacientes portadores de 

insuficiência cardíaca em centros especializados. Os objetivos específicos são: Avaliar as escalas de 

qualidade de vida, depressão, ansiedade, atenção plena e qualidade do sono pré e pós intervenção em 

comparação com o controle. Verificar os níveis séricos de marcadores inflamatórios e de 

biomarcadores como NT-proBNP e cortisol, bem como capacidade funcional entre um grupo 

submetido ao programa e outro em acompanhamento multidisciplinar convencional. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de consultas de cardiologia com entrevista, exame 

físico e preenchimento dos questionários de avaliação: estado mental, estresse, ansiedade, depressão, 

qualidade de vida, qualidade do sono e atenção plena. Serão realizados T6MC, bem como exames de 

sangue para avaliar atividade inflamatória (PCR, VHS) e painel neuro-hormonal (cortisol e NT-

proBNP). 

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são relacionados ao esforço físico, alteração 

cardíaca e respiratória para realização do teste de caminhada, hematoma no local da punção da coleta 

de sangue, porém qualquer dano será imediatamente reparado por meio da equipe de saúde que estará 

acompanhando cada etapa da pesquisa. Os riscos referentes à intervenção (8 sessões em grupo) são 

mínimos. Foram elaborados protocolos para minimizar os riscos e assegurar cada procedimento. Se 

o(a) Sr. (a) aceitar participar, contribuirá para os benefícios da saúde da população e no crescimento da 

pesquisa com melhorias no tratamento à saúde de pacientes com IC.  Durante todo o período da 

pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando 

para isso entrar em contato, com algum dos pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro e do Instituto Nacional de Cardiologia. 

Em caso de algum problema relacionado com a pesquisa você terá direito à assistência gratuita que 

será prestada por meio do acompanhamento e assistência da equipe de saúde envolvida em cada etapa 

da pesquisa. Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação pela sua decisão. Se depois de 

consentir sua participação o(a) Sr(a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de 

retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa, 

exceto com transporte até o centro de intervenção e não receberá nenhuma remuneração. Os resultados 

da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em 

sigilo, garantindo o anonimato e privacidade. 

Para qualquer outra informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com o pesquisador na Clínica de 

Insuficiência Cardíaca Coração Valente – CICCV, Rua Jansen de Melo, n. 174, Centro, Niterói, RJ, 

Tel: (21) 3674-7437, ou no Instituto Nacional de Cardiologia, na Rua das Laranjeiras, n. 374, 

Laranjeiras, RJ, Tel: (21) 22853344, ou pelos telefones do pesquisador: (21) 997989015 e (21) 

30390026. Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com 
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o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, 

para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações:  E-

mail: etica@vm.uff.br Tel./fax: (21) 26299189. 

 

 

 

Consentimento Pós-informação 

 

 

Eu, ............................................................................, RG ...................................., após a leitura ou 

escuta da leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador 

responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, 

ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a 

qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também dos 

objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos 

deles provenientes e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar.  Diante do 

exposto expresso minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo.  Este 

documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando 

uma via com cada um de nós. 

 

 

 

 

.............................................................................   Data: ...../ ...../ .......... 

Assinatura do participante 

 

 

 

 

........................................................................ ......................................................................... 

Assinatura do pesquisador responsável  Assinatura da testemunha 
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