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RESUMO 

 
Introdução: Os déficits cognitivos são comuns em pacientes com insuficiência cardíaca 

crônica. Estudam apontam que estratégias de estimulação cognitiva são importantes para 

melhoria do autocuidado, depressão, capacidade funcional e cognição, no entanto, não 

existem estudos que tenham avaliado o efeito de um programa de estimulação cognitiva e 

para estes pacientes no Brasil. Objetivo: Verificar o efeito de um programa de estimulação 

cognitiva e motora no autocuidado, qualidade de vida, depressão, capacidade funcional e 

cognição de pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Método: Estudo quase-

experimental do tipo antes e depois, com amostra inicial de 21 pacientes de uma clínica 

especializada em tratamento de insuficiência cardíaca localizada no estado do Rio de Janeiro. 

Os pacientes receberam a intervenção de estimulação cognitiva e motora, através de um 

programa realizado semanalmente, por oito sessões de 90 minutos que consistiu em jogos 

cooperativos, pedagógicos, dinâmica de grupo e dança circular. Os desfechos avaliados foram 

as habilidades de autocuidado (European Heart Failure Self-care Behavior Scale), qualidade 

de vida pelo (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire), depressão (Inventário de 

Depressão de Beck II), atividades de vida diária (Índice de Katz de Independência nas 

Atividades de Vida Diária) e cognição (Teste do Relógio). As variáveis categóricas foram 

analisadas através de frequências, média e mediana, de acordo com o teste de normalidade. As 

diferenças entre as médias foram calculadas pelo T-Student pareado ou Wilcoxon, de acordo 

com o comportamento das variáveis. Foi considerado o valor de p bivariado < 0,05 para 

significância estatística. Resultados: A amostra final dispôs de 21 pacientes, com idade 

média de 67,92±11,48, sendo 53,8% do sexo feminino.  Apesar do desfecho primário 

autocuidado não ter apresentado melhora (p=0,175), os dados pré e pós-intervenção 

mostraram melhorias significativas nos desfechos cognição (p≤0,05), qualidade de vida 

(p≤0,05) e depressão (p≤0,05) mostrando alto efeito da intervenção com significância. 

Discussão: A literatura traz muitos estudos que apontam que a IC afeta vários aspectos do 

funcionamento cognitivo. Sintomas depressivos estão presentes em quase metade dos 

portadores de IC, a associação entre depressão e IC está relacionada a um pior prognóstico. O 

impacto da doença, na qualidade de vida, pode ser influenciado por múltiplos fatores. Neste 

sentido, as atividades em grupos proporcionadas através dessa pesquisa apresentam-se como 

uma importante estratégia no enfrentamento do complexo tratamento da IC. Os benefícios 

trazidos por atividades de estimulação cognitiva em grupo para a saúde são diversos, 

possibilitando um melhor funcionamento motor, independência, diminuição e prevenção a 

decadência decorrente do processo de envelhecimento, modificando a condição de 

incapacidade para o cumprimento das atividades da vida cotidiana. Conclusão: Através desse 

estudo pode-se verificar que os participantes evoluíram positivamente nos desfechos 

cognição, depressão e qualidade de vida.  Evidenciando a importância de se realizarem novos 

estudos e aprofundamento de pesquisas no campo da cognição e IC. Estes resultados podem 

contribuir para o desenvolvimento de novas linhas de investigação no âmbito da IC e 

cognição. 

 

Descritores: Insuficiência Cardíaca, Cognição, Autocuidado, Depressão, Qualidade de Vida. 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Cognitive deficits are common in patients with chronic heart failure. Studies 

point out that cognitive stimulation strategies are important for improving self-care, 

depression, functional capacity and cognition; however, there are no studies that have 

evaluated the effect of a cognitive stimulation program for these patients in Brazil. Objective: 

To verify the effect of a cognitive and motor stimulation program on self-care, quality of life, 

depression, functional capacity and cognition of patients with chronic heart failure. Method: 

A quasi-experimental before and after study with an initial sample of 21 patients from a clinic 

specialized in the treatment of heart failure located in the state of Rio de Janeiro. Patients 

received the intervention of cognitive and motor stimulation through a program conducted 

weekly, for eight 90-minute sessions consisting of cooperative games, pedagogical, group 

dynamics and circular dance. The outcomes evaluated were the European Heart Failure Self-

Care Behavior Scale (QAR) skills, quality of life (Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire), depression (Beck II Depression Inventory), daily living activities (Katz Index 

Independence in Activities of Daily Living) and cognition (Clock Test). Categorical variables 

were analyzed using frequencies, means and medians, according to the normality test. 

Differences between means were calculated by paired Student's t-test or Wilcoxon, according 

to the behavior of the variables. Bivariate p value <0.05 was considered for statistical 

significance. Results: The final sample comprised 21 patients, with a mean age of 67.92 ± 

11.48, 53.8% female. Although the self-care primary outcome showed no improvement (p = 

0.175), pre- and post-intervention data showed significant improvements in outcomes 

cognition (p≤0.05), quality of life (p≤0.05) and depression (p ≤0.05) showing high 

intervention effect with significance. Discussion: There are many studies in the literature that 

indicate that HF affects various aspects of cognitive functioning. Depressive symptoms are 

present in almost half of HF patients, the association between depression and HF is related to 

a worse prognosis. The impact of the disease on quality of life can be influenced by multiple 

factors. In this sense, group activities provided through this research are presented as an 

important strategy in coping with the complex treatment of HF. The benefits brought by 

group cognitive stimulation activities for health are diverse, allowing better motor 

functioning, independence, reduction and prevention of decay due to the aging process, 

changing the disability condition for the fulfillment of activities of daily living. Conclusion: 

Through this study it can be verified that the participants evolved positively in the outcomes 

cognition, depression and quality of life. Highlighting the importance of conducting new 

studies and further research in the field of cognition and HF. These results may contribute to 

the development of new lines of research in the field of CI and cognition. 

Keywords: Heart Failure, Cognition, Self Care, Depression, Quality of Life. 
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1 INTRODUÇÃO 

A alteração demográfica é algo que vem ocorrendo nas últimas décadas, o aumento da 

população idosa a nível mundial é algo latente. Projeções indicam que até 2020 haverá um 

contingente de 29,8 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e de 4,7 milhões de idosos 

acima de 80 anos (IBGE, 2010). 

As transformações que ocorrem nesta fase são vivenciadas por cada um de forma 

particular e motivadas por aspectos biológicos e sociais de cada sujeito, onde se defronta com 

desafios e especificidades da idade avançada. Os resultados do envelhecimento sobre a 

cognição (percepção, atenção, memória, linguagem e funções executivas) são causados na 

maioria dos casos por elementos intrínsecos como consequência de substratos biológicos, 

processos neurofisiológicos e bioquímicos cerebrais. Condições extrínsecas também 

interferem na cognição como escolaridade e questões socioeconômicas, idade, histórico de 

saúde física, capacidade funcional, crenças pessoais, interação com o meio ambiente, relações 

sociais, estado psicológico e estilo de vida (COELHO; MICHEL, 2018). 

Declínios das funções cognitivas influenciam em comprometimentos no 

funcionamento físico, risco de dependência, redução da autonomia, prejuízo emocional e 

social dos idosos (COELHO; MICHEL, 2018). 

Um estudo realizado na Coréia em 2017 avaliou o comprometimento cognitivo de 118 

pacientes com IC e 83 participantes sem esta condição. Neste estudo, os coreanos com IC 

apresentaram comprometimento cognitivo maior (35%) em comparação aos participantes sem 

IC (8%). A perda de memória e a função executiva deficitária foram piores na IC após o 

controle de idade, sexo e educação. Além disso, após o controle de idade, sexo, escolaridade e 

comorbidades, o domínio cognitivo da função executiva, especificamente a fluência verbal, 

mostrou-se um preditor independente significativo da pior capacidade funcional em ambos os 

grupos. A preservação do estado funcional é um objetivo importante do tratamento e cuidados 

na IC e novas estratégias para melhorar ou manter o status funcional em pessoas com IC 

devem ser pensadas com atenção (KIM JINSHIL et al., 2018). 

A insuficiência cardíaca (IC) é considerada a forma mais avançada da doença 

cardiovascular e recebe destaque dentre as muitas doenças do aparelho cardiovascular por ser 

considerada um problema de saúde pública e apontada como uma nova epidemia com elevado 

índice de mortalidade e morbidade SUS (ZIAEIAN B, FONAROW, GC, 2016) (FERREIRA 

et al., 2015). 
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A progressão da IC tem como importante fator o aumento da idade e forte relação com 

a hipertensão arterial. Aproximadamente 10 em 1000 pessoas com mais de 65 anos são 

acometidas pela IC, esta incidência aumenta duas vezes para indivíduos com pressão arterial 

elevada (MOZAFFARIAN D, BENJAMIN EJ, 2016).  

É uma condição na qual o coração tem dificuldade de fornecer perfusão suficiente para 

todos os órgãos de maneira eficaz, incluindo o cérebro. É amplamente sabido que os pacientes 

com IC têm uma maior prevalência de disfunção cognitiva (AMPADU et al., 2015). 

O comprometimento cognitivo leve a moderado é uma comorbidade comum em 

pacientes com IC e está associado a mudanças estruturais e funcionais no cérebro, 

principalmente no hipocampo, devido à insuficiência circulatória prolongada no cérebro.  

(KIM, MS KIM JJ, 2015) (LETO L, FELA M, 2014) (WOO MA et al., 2015). Outros fatores 

podem estar relacionados à perda cognitiva como atrofia e perda de massa cinzenta (RÊGO; 

CABRAL; FONTES, 2017). 

O comprometimento cognitivo pode impactar questões importantes na vida dos 

pacientes com IC, sendo uma delas o autocuidado. Tendo como base a concepção do 

Internacional Council of Nurses o autocuidado é uma ação realizada pelo próprio paciente 

que compreende tratar o que é necessário para que este indivíduo se mantenha operacional e 

lide com suas necessidades individuais básicas e particulares, além das atividades de vida 

diárias. Tratando-se de um processo bastante complexo que implica em uma nova 

aprendizagem por parte dos pacientes, os profissionais precisam ser capazes de ensinar, 

treinar, reforçar e avaliar, de forma a melhorar e estimular essas novas competências para o 

autocuidado, considerando a aptidão que cada doente tem para desenvolver respostas 

cognitivas, comportamentais e emocionais (MARQUES et al., 2016). 

Um estudo americano com o objetivo de fazer relação entre cognição e autocuidado 

incluiu 270 pacientes idosos (média de idade: 72,5 anos) com IC, utilizou o Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM) para avaliar o funcionamento cognitivo e a Escala Europeia de 

Comportamento de Autocuidado da Insuficiência Cardíaca para avaliar comportamentos de 

autocuidado. Os autores concluíram que pacientes idosos com IC podem ter comportamentos 

de autocuidado reduzidos por causa de seus déficits cognitivos, sendo a idade o mais forte 

preditor dos piores escores no MEEM. Baixas habilidades no autocuidado podem significar 

um problema para pacientes idosos com IC, pois afetam comportamentos importantes, como 

tomar medicação, monitorar e interpretar sintomas, manter consultas e entrar em contato com 

a equipe médica em caso de sinais de descompensação (UCHMANOWICZ et al., 2017). 
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Um estudo observacional transversal com 116 pacientes adultos em acompanhamento 

ambulatorial por IC realizado no estado de São Paulo demonstrou baixo índice de 

autocuidado, constatando que 44,8% desses pacientes tinham déficit cognitivo (CONCEIÇÃO 

et al., 2015). Para Hay (2017), pacientes com IC diagnosticados concomitantemente com 

declínio cognitivo e perda de memória tiveram as taxas de reinternação hospitalar e 

mortalidade aumentadas (HAY et al., 2017). 

Um estudo transversal realizado em Porto Alegre com 1.391 idosos com mais de 60 

anos avaliou a relação das doenças crônicas não transmissíveis com a depressão. Os 

resultados apresentados pelo estudo sugerem que, dentre as doenças crônicas, as 

cardiovasculares, as cerebrovasculares e o sexo feminino têm uma associação mais forte com 

a depressão. Esses resultados corroboram com a literatura e sugerem a hipótese de uma 

possível relação da depressão como fator de risco para doença vascular e desta como fator de 

risco para o comprometimento encefálico associado à depressão. Este estudo ainda apontou 

que idosos acometidos pela IC possuem algum tipo de incapacidade, limitação de algumas 

atividades de vida diária, convívio social, diminuição da qualidade de vida e talvez por essas 

razões desenvolvam quadros depressivos (SILVA et al., 2017). 

Relações sociais deficitárias são destacadas como um fator de risco para a saúde e tão 

danoso quanto o fumo, hipertensão, a obesidade e o sedentarismo. Ou seja, a deterioração da 

saúde pode ter relação com o desgaste biológico e cognitivo, mas também pela redução da 

quantidade ou da qualidade das relações sociais (SCHEUFLER, 2014).  

Equipes multidisciplinares de saúde precisam estar atentas a essas necessidades de 

pacientes idosos, que vivem com a doença há muito tempo e não possuem apoio social por 

morarem sozinhos ou por receberam pouco apoio familiar (UCHMANOWICZ et al.,  2017). 

Atividades de caráter lúdico com estímulos de memória exercem um importante papel 

na cognição de pacientes, que é fundamental para a manutenção do autocuidado, autonomia e 

independência. O lúdico torna o ambiente agradável e descontraído, propicia lembranças e 

recordações vividas, além de contribuir para a capacidade de raciocínio, atenção, percepção e 

melhora do processo de aprendizagem (SANTOS et al., 2016). 

Dentre as modalidades não farmacológicas, o treino cognitivo apresenta-se como uma 

alternativa promissora para atenuar ou retardar os efeitos do déficit cognitivo (GOLINO; 

FLORES-MENDOZA, 2016). A intervenção de estimulação cognitiva e motora tem como 

finalidade promover a melhoria das funções cognitivas (memória, atenção, orientação e 

concentração), minimizar os sintomas comportamentais e psicológicos (agressão, ansiedade, 

depressão) e melhorar qualidade de vida do paciente (BEZERRA et al., 2016).  
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Nesse contexto se faz necessário que programas educativos voltados à estimulação 

cognitiva e motora sejam levados em consideração e façam parte da rotina de equipes 

multiprofissionais que atuam no campo da insuficiência cardíaca (IC). 

Diante disso, a questão do estudo é:  

Qual o efeito de um programa de estimulação cognitiva e motora (GECOM-IC) no 

autocuidado, qualidade de vida, depressão, atividades de vida diária e cognição de pacientes 

com insuficiência cardíaca crônica?  

Com isso, o objeto deste estudo é o efeito das oficinas de estimulação cognitiva e 

motora na melhoria do autocuidado, qualidade de vida, depressão, atividades de vida diária e 

cognição de pacientes com insuficiência cardíaca crônica. 

1.1 Objetivo geral 

 Verificar o efeito de um programa de estimulação cognitiva e motora no 

autocuidado, qualidade de vida, depressão, atividades de vida diária e cognição de 

pacientes com insuficiência cardíaca crônica.  

1.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar aspectos clínicas e sócio demográficas de pacientes com 

insuficiência cardíaca crônica acompanhados em uma clínica especializada;  

 Avaliar o autocuidado, qualidade de vida, depressão, atividades de vida diária e 

cognição antes e após a participação um programa de estimulação cognitiva e 

motora em pacientes com insuficiência cardíaca crônica, acompanhados em 

uma clínica especializada. 

1.3 Justificativa 

Pessoas que convivem com a IC no dia a dia se deparam com muitos aspectos de suas 

vidas afetados por consequências das alterações físicas, psicológicas e cognitivas que 

ocorrem.  Esses comprometimentos parecem estar relacionados ao nível de autonomia desses 

indivíduos. (AFIUNE, 2017) 

Um estudo realizado em Goiânia buscou verificar a existência de prejuízos cognitivos 

associados  a IC. Os resultados dessa pesquisa apontaram prejuízos significativos nos 

aspectos cognitivos desses pacientes, principalmente no que se refere as funções executivas, 

que englobam capacidade de planejamento, organização, alternância e evocação da 

informação anteriormente armazenada, memória de curto e longo prazo e também na 



16 

 

velocidade de processamento. Tendo em vista que ainda são escassas estudos sobre cognição 

e IC os autores deste estudo sugerem que novas pesquisas na área sejam realizadas tendo em 

vista que estes aspectos implicam em danos no cotidiano do indivíduo, na sua independência 

e na qualidade de vida, bem como na adesão ao tratamento (AFIUNE, 2017).  

Deste modo, julga-se que esta pesquisa torna-se necessária, pois além de trazer dados 

sobre a cognição de pacientes com IC ela propõe um protocolo de intervenção não 

farmacológica visando minimizar os efeitos do déficit cognitivo na vida desses pacientes.   

1.4 Relevância 

A IC é uma doença associada à idade com uma alta taxa de prevalência nos idosos. A 

presença do comprometimento cognitivo em pacientes com IC pode variar de 25 % a 50% e 

tem sido associado com uma taxa de mortalidade cinco vezes maior, em comparação com 

pacientes que não apresentaram este tipo de comprometimento. (BUI et al., 2011)  

Um estudo transversal examinou a interferência do desempenho cognitivo na 

memória, atenção e função executiva na disfunção diastólica de 82 pacientes com IC.  Os 

pacientes sistólicos com IC com disfunção diastólica grave concomitante tiveram pior 

desempenho cognitivo na fluência verbal do que aqueles sem disfunção diastólica grave. A 

disfunção diastólica sistólica e severa concomitante, moderada a grave, reduziu ainda mais a 

fluência verbal (SHIN et al., 2017).  

Levando-se em consideração a importância da tomada de decisão, a polifarmácia e o 

reconhecimento dos sinais e sintomas itens referentes ao autocuidado na IC, os aspectos 

cognitivos é uma variável de extrema importante e deve ser levada em consideração. 

Comprometimentos cognitivos são constantes e prevalentes nessa população (SHIN et al., 

2017). 

Portanto, estudos com o objetivo de melhorar o comportamento no autocuidado de 

pacientes com IC e comprometimento cognitivo são relevantes, tendo em vista que podem 

direcionar novas estratégias para adoção e manutenção de um autocuidado adequado.   

1.5 Contribuições 

Esta pesquisa traz subsídios para a construção de um conhecimento na área do 

atendimento multidisciplinar aos pacientes com IC. Para este público e para a sociedade 

brasileira de modo geral, este estudo cria estratégias e soluções frente aos entraves e 

necessidades desses pacientes, trazendo contribuições para adoção de novas políticas e ações 

de saúde e assim, refletir em melhorias no atendimento a essa clientela. 



17 

 

Além disso, espera-se que este estudo contribua também no âmbito acadêmico como 

ferramenta de pesquisa, discussão e reflexão sobre o tema aos graduandos e pós graduandos 

no Brasil e no mundo. Inclusive colaborar para o aperfeiçoamento de profissionais já 

formados com o objetivo de se prestar uma assistência qualificada e inovadora aos pacientes 

com IC.      

Diante disso, refletir sobre uma nova intervenção não farmacológica e não invasiva 

para este público, vai além de toda a inovação trazida pelo protocolo de Estimulação 

Cognitiva e Motora presente nesse estudo é discutir  novos olhares e reflexões acerca do 

comprometimento cognitivo na IC. 

Além disso, deve-se conjecturar que este estudo é considerável no que tange a inserção 

do pedagogo na equipe multidisciplinar no tratamento da IC, tendo em vista que este estará 

apresentando um novo recurso terapêutico, apresentando uma inovação na assistência a estes 

pacientes.   
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2 BASES CONCEITUAIS  

 Este capítulo está subdividido em duas sessões que irão embasar os conceitos de 

insuficiência cardíaca, sua relação com o déficit cognitivo e estimulação cognitiva e motora. 

2.1 Insuficiência Cardíaca 

A IC é considerada um problema de saúde pública com importantes implicações 

prognósticas. Nesse sentido, cerca de 50% dos pacientes com diagnóstico de disfunção 

cardíaca morrerão no período de 5 anos.Aproximadamente, 40% dos pacientes morrem no 

período de 1 ano após a primeira hospitalização por IC, sendo boa parte desses óbitos por 

morte súbita (LIU L, EISEN HJ, 2014) (PIMENTAL M, ZIMERMAN LI, ROHDE LE, 

2014). 

Trata-se da incapacidade do coração de executar as suas atividades metabólicas de 

maneira eficaz, ocasionando na desordem estrutural e funcional cardíaca, afetando 

principalmente indivíduos idosos (NASCIMENTO; BRAGA, 2014). Dentre as doenças do 

aparelho cardiovascular, IC é tida como um significativo problema de saúde pública e 

considerada como uma nova epidemia com elevada mortalidade e morbidade 

(ALBURQUERQUE et al., 2014).  

Mesmo com os grandes avanços terapêuticos da IC, esta síndrome mantém-se como 

uma patologia grave, atingindo, no mundo, mais de 23 milhões de pessoas (MOZAFFARIAN 

et al., 2016). Segundo as publicações internacionais, o perfil clínico da IC crônica 

compreende indivíduos idosos portadores de etiologias diversas, sendo a etiologia isquêmica a 

mais prevalente, com alta frequência e muitas comorbidades associadas (TRIPOSKIADIS et 

al., 2016). 

Esta síndrome tem sido apontada como um importante problema de saúde pública, 

tendo implicações na qualidade de vida relacionada à saúde. Pacientes com IC apresentam 

limitações em suas atividades comuns, com comprometimento da interação social e 

progressiva perda de autonomia física. Independentemente do fenótipo, os sinais e sintomas 

de IC têm um forte impacto na qualidade de vida. Um dos principais objetivos do tratamento é 

melhorar a qualidade de vida desses pacientes (LAGOEIRO et al., 2017). 

Em Niterói/RJ foi realizado o estudo EPICA, com uma amostra de 203 pacientes 

hospitalizados. Dentre a amostra, 98 pacientes estavam internados em hospitais da rede 

pública com classes funcionais III e IIII, etiologia isquêmica (66%) e com um tempo médio 
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de internação de 12,6 dias.Além da IC, muitos desses pacientes apresentavam comorbidades 

associadas, que contribuem para o aumento das despesas com os tratamentos de saúde, como 

hipertensão (75%), diabetes (41%), tabagismo (62%) e sedentarismo (82%) (TAVARES et 

al., 2017).   

O estudo DIGITALIS, também realizado em Niterói, teve uma amostra de 633 

pacientes com IC, constatando a alta complexidade desta síndrome. Este estudo concluiu que 

estes pacientes possuem baixa qualidade de vida independentemente do tipo de manifestação 

da doença (LAGOEIRO et al., 2017). 

A nova Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda traz 

considerações importantes acerca da equipe multidisciplinar e sua relevância no tratamento 

desta síndrome, sendo considerada como padrão ouro no tratamento da IC e nas diversas 

comorbidades associadas a ela (ROHDE et al., 2018). A IC requer além das abordagens 

farmacológicas, o desenvolvimento de medidas e ações não farmacológicas para 

autogerenciamento da doença, tais como o controle hidro salino, pesagem diária, manejo dos 

diuréticos, acompanhamento multiprofissional intenso, manutenção de atividade física dentre 

outros (MESQUITA; QUELUCI, 2013).  

Recomendações internacionais atuais destacam a importância o reconhecimento dos 

doentes de maior gravidade e da sua inclusão em programas de gestão multidisciplinar, 

também chamadas de Clínicas de IC. As atividades destas instituições oferecem uma ampla 

gama de serviços como educação em saúde, otimização terapêutica, apoio psicológico e 

acesso aos meus diversos tipos de atividades e suportes (PONIKOWSKI et al., 2016) 

(COWIE et al., 2014) (ALBERT et al., 2015) (LINDENFELD et al., 2015).    

2.2 Cognição e Insuficiência Cardíaca 

2.2.1 Cognição e Plasticidade Neural 

A função cognitiva é fator importante e determinante para a independência e melhor 

qualidade de vida dos indivíduos (CASTRO-COSTA et al., 2019) Vygotsky, foi um dos 

grandes estudiosos do processo de aprendizagem e cognição humana  e seus estudos são 

considerados referências até hoje.  

O termo cognição representa o sinônimo de “acto ou processo de conhecimento”, ou 

“algo que é conhecido através dele”, e inclui  a coativação integrada e coerente de vários 

instrumentos ou ferramentas mentais, tais como: atenção; percepção; processamento 

(simultâneo e sucessivo); memória (curto termo, longo termo e de trabalho); raciocínio, 

visualização, planificação, resolução de problemas, execução e expressão de informação. 
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Naturalmente que tais processos mentais decorrem por um lado da transmissão cultural 

intergeracional, e por outro, da interação social entre seres humanos que a materializam 

(VYGOTSKY LS.,1978).  

A cognição permite que a pessoa mantenha a capacidade de resolver problemas do 

cotidiano, tome decisões, processe informações e reaja a tudo que acontece nela mesma e em 

seu redor. Assim, a alteração na capacidade cognitiva pode ocasionar lentificação na 

memória, o que é normal, mas que pode alterar a qualidade de vida do idoso em vários 

aspectos e levar à perda da autoestima, isolamento social, autoabandono, entre outros 

(SANTOS et al., 2016). 

A cognição envolve a memória, que é o armazenamento de informações, que se 

desdobra em: a) função executiva que compreende o planejamento, antecipação, 

sequenciamento e monitoramento de tarefas; b) linguagem, significa a compreensão e 

expressão da linguagem oral e escrita; c) praxia, que é a execução de um ato motor; d) gnosia, 

ligado ao reconhecimento de estímulos visuais e táteis; e a função e) visuo-espacial, que 

permite a localização espacial em relação a objetos. Todas essas funções são estimuladas 

inicialmente através dos sentidos sensoriais, tato, paladar, olfato, visão e audição, permitindo 

que a pessoa perceba e sinta os estímulos do mundo ao seu redor (SANTOS et al., 2016). 

Estudos relacionados à neurociência, com ênfase na plasticidade neural, nos intriga a 

investigar o funcionamento da vida cerebral, sendo que estes estudos terão respaldo 

principalmente no trabalho pedagógico e interdisciplinar, isso se dá quando o profissional 

entende que o sujeito é um ser integral, e mutável de acordo com as novas experiências 

vivenciadas. O olhar sensível e holístico, sobre o todo, proporcionará resultados positivos no 

processo de ensino aprendizagem, considerando que o cérebro é altamente plástico, ou seja, 

está sempre preparado para novas aprendizagens (FONSECA, 2014).  

As habilidades cognitivas podem ser entendidas como as capacidades que tornam o 

sujeito competente e lhe possibilitam que interaja simbolicamente com o meio, incluindo a 

discriminação de objetos, a identificação e classificação de conceitos, a resolução de 

problemas e a aplicação de regras, as quais propiciam a estruturação contínua dos processos 

mentais (RAMOS et al., 2017).  

2.2.2  Insuficiência Cardíaca e déficit cognitivo  

Os pacientes idosos com insuficiência cardíaca têm um aumento significativo da 

prevalência de demência e transtorno cognitivo leve, em comparação com pessoas da mesma 

idade sem IC (RUASANEN et al., 2014). Alterações da memória, atenção, função executiva e 
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velocidade psicomotora pode afetar a capacidade dos doentes com IC para gerenciar sua 

doença, para reconhecer os sintomas de do agravamento, a fazer escolhas apropriadas sobre a 

sua saúde e para aderir a regimes terapêuticos específicos complexos (LETO; FEOLA, 2014). 

A redução da capacidade cognitiva pode influenciar o humor desses indivíduos 

associando-se a depressão. Nesse contexto, torna-se de extrema importância estudos com esta 

temática considerando que as informações geradas pelas avaliações de capacidade funcional 

desses pacientes atendidos pelo sistema público de saúde com declínio cognitivo são 

essenciais para verificar o grau de dependência, assim como planejar estratégias e 

intervenções em saúde (NUNES et al., 2016). 

A Presença de comprometimento cognitivo no paciente com IC pode interferir em seu 

autocuidado que é o processo de tomada de decisão ativa destinada a manter a saúde, lidar 

com a doença e reconhecer os sinais seus sinais e sintomas (LOVELL et al., 2019). Uma 

revisão sistemática publicada em 2019 na Austrália teve como objetivo descrever a relação 

entre cognição e o autocuidado em pacientes com IC. As bases de dados utilizadas foram: 

MEDLINE, CINAHL, EMBASE, EBSCOHost, PsychINFO, Biblioteca de Pesquisa 

ProQuest, Tecnologia da Saúde Banco de Dados de Avaliação, The Cochrane Library, Web of 

Science e Scopus (LOVELL et al., 2019). 

Os autores realizaram a busca pelos seguintes termos: demência, população 

envelhecida, insuficiência cardíaca e autocuidado, adaptando para cada uma das bases de 

dados. Após aplicar os critérios de elegibilidade, o estudo identificou que pacientes com IC e 

comprometimento cognitivo formavam de 14 a 73% das amostras estudadas nos artigos 

incluídos nesta revisão sistemática. Os autores também constataram que os indivíduos com 

escores cognitivos inferiores eram menos propensos a procurar ajuda, enquanto indivíduos 

com depressão tinham habilidades de autocuidado pobres (LOVELL et al., 2019). 

Pacientes mais velhos com IC avançada, muitas vezes não reconhecem a seriedade e 

gravidade da doença. Sua comunicação com a equipe de saúde se concentra 

predominantemente no tratamento curativo (KLINDTWORTH et al., 2015). 

Um estudo realizado numa Clínica de Cardiologia na Polônia, teve como objetivo 

avaliar os déficits cognitivos e o nível de capacidade de autocuidado em pacientes idosos com 

IC, e determinar se existe uma relação entre déficits cognitivos e autocuidado. O estudo 

incluiu 270 pacientes idosos (idade média: 72,5 anos) com IC. Utilizou-se o MEEM para 

avaliar o funcionamento cognitivo e o European Heart Failure Self-careBehavior (EHFScBS-

9) para avaliar os comportamentos de autocuidado, sendo que em ambos os questionários, 

quanto mais baixo o escore, piores são as condições nos referidos desfechos. As associações 
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entre as variáveis foram examinadas usando análise de regressão múltipla (UCHMANOWICZ 

et al., 2017). 

Neste estudo, as pontuações mais baixas em ambos os questionários (MEEM e 

EHFScBS-9) foram correlacionados com a idade avançada dos pacientes, com a questão de 

viverem sozinhos, com a menor escolaridade, maior tempo de doença diagnosticada, maior 

número de reinternações, bem como a fração de ejeção ventricular esquerda inferior e 

superior classe New York Heart Association (NYHA). Os pacientes idosos com IC podem ter 

piores comportamentos de autocuidado prejudicados por causa de seus déficits cognitivos. A 

idade foi o mais forte preditor de disfunção cognitiva (UCHMANOWICZ et al., 2017). 

A função cognitiva é composta de vários domínios, como memória, atenção, função 

executiva,velocidade psicomotora, linguagem e capacidade visuoespacial. O 

comprometimento cognitivo é um termo que geralmente descreve um declínio da função 

cognitiva. Muitos estudos indicaram que o comprometimento cognitivo é altamente 

prevalente na IC, afetando entre 30% e 80% desses pacientes.  Sabe-se que pacientes com IC 

sofrem de deficiência em vários outros importantes aspectos da função cognitiva entre eles a 

memória de trabalho, atenção, capacidade de resolver problemas e resposta psicomotora 

(KIM; KIM, 2015). 

O déficit cognitivo afeta a vida desses pacientes em muitos aspectos como a 

capacidade de realizar atividades do cotidiano, compras, alimentação e locomoção, além de 

estar diretamente ligada a menores níveis de autocuidado, maiores índices de hospitalizações, 

aumento de gastos com as mais frequentes entradas nos hospitais e, por fim, há um aumento 

da morbimortalidade nessa patologia. Nesse sentido, diversos tratamentos são realizados com 

intuito de amenizar os efeitos deletérios causados pela IC. Esses tratamentos, quase sempre 

envolvem procedimentos invasivos e/ou medicamentosos (RÊGO; CABRAL; FONTES, 

2017). 

Existe um recente modelo fisiopatológico do declínio cognitivo nos pacientes com IC, 

e que atesta que um conjunto de fatores como hipoperfusão, hipóxia, aumento de citocinas 

inflamatórias, doenças tromboembólicas e anormalidades hemodinâmicas podem levar à 

atrofia de massa cerebral, gerando déficits cognitivos (ALAGIAKRISHNAN et al., 2016). A 

cognição parece estar diretamente vinculada ao nível de oxigenação cerebral e, quanto mais 

hipoperfundido for o cérebro, maior será a disfunção do sistema nervoso, evidenciando maior 

prejuízo no débito cardíaco e menor capacidade em modular a atividade autonômica, 

aumentando o risco de eventos cardio e cerebrovasculares (RÊGO; CABRAL; FONTES, 

2017). 
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Em consequência desse balanço autonômico com sobreposição simpática, apresenta-se  

intensa dificuldade para a chegada de sangue em diversos sistemas do corpo, compreendendo 

também o cérebro. A hipoperfusão cerebral em pacientes com IC pode ocasionar diminuição 

da capacidade funcional (FRASER et al., 2015).  

O grau da disfunção cognitiva pode servir como preditor de complicações 

cardiovasculares em pacientes com IC. Um estudo com 246 pacientes utilizando o Montreal 

Cognitive Assessment para verificar a capacidade cognitiva demonstrou que o pior 

desempenho neste teste foi dos pacientes com maior possibilidade de eventos 

cardiovasculares em até 180 dias (GELOW, 2015). O declínio cognitivo, que acomete os 

pacientes com IC é susceptível de diminuir saúde relacionados com qualidade de vida e 

aumentar a morbidade e mortalidade (grandes eventos) (KIM et al., 2019).  

Um estudo prospectivo realizado, na Coréia do Sul, incluiu 117 pacientes com idade 

média de 65,5. Estes completaram questionários, incluindo testes neuropsicológicos para a 

avaliação cognitiva, sintomas depressivos, autocuidado e qualidade de vida. Seus principais 

eventos (morbidade e mortalidade) no período de 15 meses foram extraídos de revisão de 

prontuários.Cerca de um terço da amostra tinha comprometimento cognitivo. Quarenta e um 

pacientes (35%) apresentaram grandes eventos. Pacientes com grandes eventos tiveram 

significativamente pior memória (memória, recordação imediata,adiada memória recordação e 

uma redução da função executiva. Neste sentido os autores concluíram que a função cognitiva 

é um fator importante para a saúde e estão relacionados com qualidade de vida e grandes 

eventos como morbidade e mortalidade (KIM et al., 2019). 

2.2.3 Estimulação Cognitiva e Motora e Insuficiência cardíaca 

Um cérebro bem estimulado aumenta a conexão entre as células nervosas, sinapses, 

melhorando consequentemente a memória e a capacidade de raciocínio. Isso reafirma a 

capacidade intelectual e genética do nosso cérebro para a produção contínua de neurônios 

(BONI M, WELTER MP, 2016). O cérebro é comparado ao músculo que, quando estimulado, 

cresce, desenvolve-se e torna-se saudável, caso contrário, ele encolhe e atrofia (MUNIZ, Iana 

2014). O sistema nervoso necessita de estímulos para a sua manutenção e desenvolvimento. 

No entanto, com o passar dos anos, muitas vezes, em decorrência da aposentadoria, muitos 

indivíduos deixam de exercitar-se cognitivamente, contribuindo para que o declínio cognitivo 

ocorra de maneira mais acelerada entre os idosos (NUNES et al., 2016). 

Existe uma ampla gama de possibilidades no campo das intervenções não 

farmacológicas para população com déficit cognitivo. A intervenção cognitiva vem ganhando 
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força nos estudos científicos nacionais, objetivando o treinamento de mecanismos cognitivos 

padronizados, consistindo em uma forma direta e controlada de investigar o grau de 

plasticidade no funcionamento intelectual. Tem se constatado que as intervenções cognitivas e 

a realização de exercícios mentais têm o potencial de melhorar ou, pelo menos, preservar o 

funcionamento de determinados domínios (GOLINO; FLORES-MENDOZA, 2016). 

As atividades motoras exercem um papel significativo na determinação da disfunção 

cognitiva na IC. Um estudo indicou que a menor atividade física e motora previu pior 

cognição e perfusão cerebral. A inatividade física e motora na IC pode contribuir para 

comprometimento cognitivo e exacerbar o risco para doenças como a doença de Alzheimer 

(ALOSCO et al., 2014). 

Uma revisão sistemática publicada em 2019 pelo Journal of Cardiovascular Nursing 

teve como objetivo identificar quais intervenções não farmacológicas estavam sendo 

utilizadas para estimular a cognição de pacientes com IC, com foco no treinamento cognitivo 

computadorizado.  Para isso, foram realizadas buscas no PubMed, Embase, e PsycINFO 

usando os termos de pesquisa “insuficiência cardíaca ou insuficiência cardíaca congestiva,”   

“cognição ou neuropsicológicos testes, ” e “ treinamento cognitivo ou treinamento do cérebro 

ou de formação de memória ou treinamento computadorizado” para identificar estudos 

relevantes (KUA; VALENZUELA; DONG, 2019). 

As buscas iniciais forneceram um total de 443 registros, sendo que após a aplicação 

dos critérios de elegibilidade, quatro artigos foram retidos para a avaliação final onde 

descreveram três intervenções de treino cognitivo: treinamento cognitivo auditivo, exercícios 

auditivos computadorizados e treinamento computadorizado sensorial (KUA; 

VALENZUELA; DONG, 2019). 

Neste estudo, evidências preliminares indicaram que o treinamento cognitivo 

computadorizado aumenta a velocidade de processamento de pacientes com IC.Os efeitos da 

intervenção também parecia conferir benefícios transferíveis para os resultados funcionais da 

vida diária. No geral, a adesão a intervenções foi alta em todos os estudos e os participantes 

ficaram muito satisfeitos com as intervenções, indicando a disposição dos pacientes mais 

velhos para receber treinamento cognitivo. Segundo os autores, esta breve revisão é a primeira 

que sintetiza evidências de que os domínios cognitivos negativamente afetados em pela IC, 

podem ser passíveis de mudança através destas intervenções cognitivas (KUA; 

VALENZUELA; DONG, 2019). 

Um estudo realizado em Goiás buscou implementar a utilização de atividades lúdicas 

como estratégia de educação em saúde e integração social com idosos. Foram realizados 
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quatro encontros em grupo. A análise da dinâmica grupal permitiu observar uma excelente 

integração entre os próprios idosos e destes com de profissionais envolvidos na ação. A 

atividade despertou o interesse do público alvo, que participou ativamente se expressando por 

meio de questionamentos e relatos de vivências pessoais (CYRINO et al., 2016). 

Os autores relatam que promover a educação em saúde para com a utilização de 

atividades lúdicas foi um grande desafio, portanto, os resultados foram considerados 

positivos, pois proporcionaram uma participação ativa dos envolvidos fazendo com que os 

mesmos se tornassem co-responsáveis pelo processo saúde-doença. Neste sentido, acredita-se 

que este tipo de estratégia favorece a aprendizagem significativa e a interação social, além de 

favorecer a manutenção do estado cognitivo e funcional desse paciente (CYRINO et al., 

2016). 

Um programa da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, Bahia, realizou um grupo de Oficina da Memória com 12 

idosos, em encontros semanais de duas horas cada. Os participantes demonstraram interesse e 

motivação na realização das atividades, através do relato dos mesmos e da frequência nos 

encontros, já que a atividade foi iniciada e concluída com doze alunos durante os cinco 

encontros (SANTOS et al., 2016). 

A experiência com as atividades da Oficina da Memória possibilitou um espaço 

privilegiado para se trabalhar a cognição, uma vez que houve discussão sobre dificuldades e 

facilidades para a memorização e na medida em que ocorreu o estímulo do sentido sensorial, a 

capacidade cognitiva foi exercitada com respeito e bom humor. Além disso, garantiu diversão, 

sociabilidade, troca de experiência, vivências e autoconhecimento. É muito importante 

ressaltar que as funções cognitivas dependem da atenção que, por sua vez, é influenciada pela 

motivação de onde o ser humano extrai o prazer ou a força de vontade em fazer determinada 

ação. Assim, consideramos crucial a execução de atividades lúdicas com os idosos que 

estimulem as funções cognitivas dos mesmos, auxiliando na manutenção da sua autonomia e 

independência (SANTOS et al., 2016). 

O treinamento cognitivo está bem estabelecido como uma abordagem eficaz para 

combater o declínio cognitivo relacionado com a idade entre idosos relativamente saudáveis. 

Um dos maiores estudos clínicos que examinou a eficácia das intervenções cognitivas entre 

idosos saudáveis (n=2832) demonstrou que as intervenções cognitivas resultaram em grandes 

ganhos no efeito de velocidade cognitiva e processamento em relação ao grupo controle. Os 

ganhos cognitivos derivados de treinamento eram evidentes em cinco e dez anos mais tarde. 

Estas intervenções demonstram resultados eficazes relacionados com qualidade de vida, 
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proteção contra os sintomas depressivos, redução com custos de saúde e desenvoltura maior 

na resolução das atividades de vida diária (ATHILINGAM et al., 2015). 

Além do exercício das habilidades cognitivas, o uso de jogos possibilita o exercício de 

habilidades emocionais e sociais, uma vez que seu uso favorece a interação social e a 

colaboração mútua. A utilização de jogos cognitivos coloca os jogadores em uma situação de 

negociação, de conflito e de oposição, devido ao fato de ser uma atividade delimitada por 

regras nas quais a pessoa precisa autorregular seu comportamento e aprender a lidar com a 

frustração advinda de uma derrota, por exemplo (RAMOS, 2014).  
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3 MÉTODOS  

Este estudo foi guiado através de uma adaptação do checklist CONSORT tendo como 

objetivo auxiliar na melhoria da qualidade das informações publicadas na literatura em saúde. 

Este checklist traz indicações sobre como deve ser reportado o desenho, a análise e a 

interpretação dos dados do estudo (BENTO, 2014). 

3.1 Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo quase experimental do tipo antes e depois, que avaliou o efeito 

de um programa de estimulação cognitiva e motora no autocuidado, qualidade de vida, 

depressão, atividades de vida diária e cognição de pacientes com IC, após a realização de oito 

sessões semanais de intervenção no Programa de Estimulação Cognitiva e Motora (GECOM – 

IC). 

3.2 Participantes, Infraestrutura e logística 

A amostra atendeu aos seguintes critérios de inclusão: pacientes maiores de 18 anos; 

com noções básicas de leitura e escrita, com diagnóstico médico de IC, independente da 

etiologia; possuir atendimento presencial com a equipe multiprofissional da clínica 

especializada em IC; classe funcional I-III (NYHA). Foram excluídos do estudo: pacientes 

com déficit motor grave que impossibilitasse a participação na intervenção, avaliados pela 

equipe de fisioterapia da clínica. 

O estudo foi realizado com pacientes de uma clínica multiprofissional especializada 

em atendimento ambulatorial de pacientes com Insuficiência Cardíaca Crônica, localizada no 

município de Niterói, RJ no prédio do CASIC (Centro de Atenção ao Idoso e seus 

Cuidadores). A coordenação da clínica mostrou interesse em participar dessa pesquisa (Anexo 

1).  Esta clínica está integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), e recebe pacientes captados 

na internação e pós-alta hospitalar, encaminhados da Atenção Básica, das Unidades 

Secundárias e de outras especialidades.  

Além dos consultórios a clínica possui uma sala de atividades ampla e climatizada que 

dispõe de uma mesa grande central com cadeiras e assentos de espuma confortáveis. Quadros, 

armários, caixa de som, televisor, computador e projetor também são itens disponíveis. A 

clínica especializada, conta com as seguintes especialidades: enfermagem, medicina, 

psicologia, psicopedagogia, serviço social, educação física, nutrição e fisioterapia, grupo de 
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orientação e convívio que promove ações para educar o paciente sobre sua doença, visita 

domiciliar através de uma equipe multidisciplinar caso o paciente não tenha condições físicas 

ou financeiras de ir até a consulta presencial; e consulta telefônica. 

Os 30 pacientes considerados elegíveis foram convidados a participar do estudo, 

havendo interesse, os pacientes precisaram assinar o TCLE – Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo 2), onde os objetivos da pesquisa e os riscos são apresentados. 

Enquanto o paciente aguardava a consulta com a equipe multiprofissional da clínica 

especializada em insuficiência cardíaca, foram convidados a se dirigirem a um consultório 

para responder aos questionários European Heart Failure Self-care Behavior Scale, (Anexo 

3), Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (Anexo 4), Escala de Independência 

em Atividades da Vida Diária de Katz (Anexo 5), Inventário de Beck para Depressão (Anexo 

6), Teste do Relógio, (Anexo 7), sequencialmente. 

Depois desta etapa, foram agendadas as intervenções, que ocorreram através da 

realização de oito oficinas de estimulação cognitiva e motora denominadas GECOM-IC,  

realizadas na sala de atividades localizada na Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração 

Valente da Universidade Federal Fluminense (UFF), semanalmente, às sextas feiras, com dois 

grupos, um grupo com 7 pacientes  de 8:30 às 10:00 e outro com 8 pessoas de 10:00 às 11:30.  

No primeiro encontro os participantes receberam um kit contendo uma pasta, lápis, 

borracha e apontador e cada semana uma atividade era oferecida para ser desenvolvida na 

residência dos participantes, objetivando um processo contínuo de estimulação das 

habilidades cognitivas. Após 60 dias, totalizando oito oficinas, se deu o término desse 

acompanhamento e foram reaplicados os mesmos questionários aplicados na avaliação inicial 

para a verificação dos escores após o Programa de Estimulação Cognitiva e Motora para 

Pacientes com IC (Figura 1). 
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Figura 1: Fluxograma do Programa de Estimulação Cognitiva e Motora – GECOM –IC. 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

3.3 Intervenção 

As intervenções foram desenvolvidas de acordo com as necessidades, hábitos, 

experiências e vivências dos participantes. De forma geral as oficinas tiveram como principais 

ferramentas: atividade física ou motora; atividade cognitiva ou mental; atividade através da 

expressão e da comunicação oral e corporal; atividade através da expressão plástica; 

atividades lúdicas; atividades da vida diária. Visando uma melhor adequação e uma 

participação satisfatória e prazerosa por parte dos envolvidos, as atividades desenvolvidas 

GECOM – IC foram organizadas e planejadas tendo como princípios além das atividades 

cognitivas e motoras abordagens de temas sobre a insuficiência cardíaca como alimentação 

saudável, atividade física, controle hidrossalino, além de reflexões com o objetivo de um 

melhor enfrentamento desta doença. Para uma melhor organização foi criado um protocolo 

com as atividades desenvolvidas em cada dia, sua duração, recursos utilizados e objetivos 

(Quadro 1 a Quadro 8).  

Jogos 
cooperativos, 
pedagógicos, 
dinâmica de 
grupo e dança 
circular 
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Quadro 1: Protocolo da Intervenção – GECOM –IC (1º dia). 

1º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Dinâmica 

“Dentro e 

Fora do 

Coração” 

ETAPA 1:Cada participante receberá uma 

folha com o desenho de um coração. 

O participante deverá escrever ou desenhar, o 

que ele gostaria de deixar dentro do seu 

coração e o que gostaria de tirar dele e deixar 

de fora.  

ETAPA 2: Será colocada uma música 

relaxante para que esse momento seja de 

reflexão e criatividade.  

ETAPA 3: Os participantes serão estimulados 

a falar sobre o que escreveram e desenharam 

em seus corações, propiciando um momento 

de troca e harmonia. 

Folha, lápis de 

cor, hidrocor, giz 

de cera, caixa de 

som/30 min 

Estimular a 

criatividade e o 

desenvolvimento 

de habilidades 

verbais. 

Refletir sobre 

enfrentamento 

da Insuficiência 

Cardíaca. 

Jogos 

Dirigidos 

ETAPA 1: Serão disponibilizados jogos como 

quebra cabeça, pedagógicos, de encaixe, 

desafios e etc. 

ETAPA 2: Os pacientes irão se revezando 

entre os jogos até realizarem todos ou a 

maioria desses jogos. 

Quebra cabeça, 

jogos de encaixe, 

desafios, 

pareamento/60min 

Desenvolver a 

Atenção, 

Concentração, 

Percepção visual 

e fluência 

verbal. 

Estimulação 

Continua 

Ao final das atividades a enfermeira da equipe fará uma abordagem, sobre 

importância da vacinação para os pacientes com IC. E estes pacientes levarão para as 

suas residências um caça palavra com orientações sobre vacinação e deverão achar as 

palavras sublinhadas no quadro apresentado. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Quadro 2: Protocolo da Intervenção – GECOM –IC (2º dia). 

2º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Pinças 

ETAPA 1: Serão oferecidas pinças e pequenas peças 

coloridas, onde o paciente terá que reproduzir desenhos 

e formas geométricas de acordo com o modelo 

apresentado. 

ETAPA 2: Momento criativo onde cada participante 

irá criar sua própria figura utilizando as pinças e peças 

coloridas. 

Pinças de 

plástico, 

peças 

coloridas 

ovais / 50 

min 

Trabalhar a 

coordenação 

motora, 

atenção, 

concentração, 

e percepção 

visual 

Estimular a 

capacidade 

criativa. 
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2º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Símbolos e 

legendas 

ETAPA 1: Os participantes receberão uma folha base e 

uma folha de reprodução e as devidas explicações sobre 

a atividade.   

ETAPA 2: Cada participante deverá reproduzir o 

modelo da folha base em sua folha de reprodução, 

seguindo cada modelo, tamanho, cor e posição e a 

sequência dos objetos propostos.  

ETAPA 3: DESAFIO – A folha base é retirada e o 

participante deverá continuar seguir a legenda de 

acordo com a sua memorização. 

Folha 

xerocada 

com a 

legenda 

sugerida, 

Lápis, 

hidrocor e 

giz de cera/ 

20min 

Estimular a 

percepção 

visual e 

atenção. 

 

Reprodução 

visual 

ETAPA 1: É apresentada ao participante uma folha 

com sombras de palitos de fósforo em diversas 

posições e formando figuras variadas.  

O participante deve manusear os palitos e colocá-los na 

projeção correta da sombra sugerida.  

Folhas com 

as sombras 

dos palitos 

projetadas, 

palitos de 

fósforo 

grande e 

pequenos / 

20 min 

Trabalhar a 

percepção 

visual, 

atenção, 

concentração 

e equilíbrio 

Estimulação 

Continua 

Ao final das atividades os pacientes levarão para as suas residências um “Jogo dos 

Sete Erros” com a temática de alimentação saudável na Insuficiência Cardíaca. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Quadro 3: Protocolo da Intervenção – GECOM –IC (3º dia). 

3º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Stroop com 

Copos 

 

ETAPA 1: Um participante é colocado de frente para 

outro, com 7 copos coloridos dividindo o lado de cada 

um. E as orientações quanto a atividade são passadas.  

ETAPA 2: O instrutor diz a cor (exemplo vermelho) os 

participantes devem pegar o copo com a cor 

mencionada. Quem pegar primeiro o copo e colocar na 

cor certa ganha. 

ETAPA 3: Após o instrutor aumentará o número de 

cores por cada comando (ex: verde e azul. Rosa, preto e 

verde). Seguir mesmo procedimento anterior. Pode 

trabalhar lateralidade alternado os comando entre 

direita e esquerda. 

 

 

Copos 

coloridos – 

Cores: 

amarela, 

vermelha, 

verde, azul, 

preto, 

branco e 

rosa; papel 

impresso 

com 

palavras e 

círculos/ 

30min 

Trabalhar a 

Percepção 

Auditiva e 

Visual, 

atenção, 

Agilidade, 

Coordenação 

óculo manual 

e 

lateralidade. 
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3º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Jogo das 

Flores 

 

ETAPA 1: Mostra-se as imagens projetadas, utilizando 

forminhas de doces, círculos e palitos coloridos.   

ETAPA 2: Deve-se seguir os modelos estabelecidos 

para reproduzir as imagens utilizando as forminhas, 

fichas e palitos coloridos na mesma posição que estão 

sendo projetadas pelo instrutor.   

 

Forminhas 

coloridas 

pra doces 

(azul, verde, 

vermelho e 

amarelo) e 

fichas 

redondas de 

EVA/ 

40min 

 

Percepção 

visual, 

atenção, 

concentração

, 

coordenação 

óculo 

manual, 

Motricidade 

Fina 

 

Desenho 

Simétrico 

ETAPA 1: É apresentado ao paciente uma folha 

quadriculada com metade de um desenho onde ele terá 

que completar a outra metade, de acordo com as cores e 

formas sugeridas.  

Folhas 

quadriculad

as com os 

desenhos 

reproduzido

s, lápis de 

cor, 

hidrocor e 

giz de cera/ 

20min 

Valorizar a 

criatividade. 

Estimular a 

coordenação 

motora e 

movimentos 

finos. 

Estimulação 

Continua 

 

Ao final das atividades os pacientes levarão para as suas residências a atividade “jogo 

das emoções” onde terão que reproduzir emoções através de figuras, além de 

desenhar o rosto de alguém importante para eles. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Quadro 4: Protocolo da Intervenção – GECOM –IC (4º dia). 

4º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Costura 

ETAPA 1: Serão oferecidas placas com 

furos, agulhas (sem ponta) e novelos de lã 

coloridos. Os pacientes deverão seguir os 

furos, encaixando a agulha em cada um, 

formando um desenho ou forma 

geométrica estabelecida. 

Placas com furos e 

desenhos pré-

determinados, 

agulhas sem ponta/ 

50 min 

Desenvolver a 

motricidade fina, 

criatividade e 

percepção visual. 

Memorização 

de palavras 

ETAPA 1: Os pacientes não serão 

avisados anteriormente, mas nesse 

momento, serão estimulados a relembrar 

o máximo de palavras possíveis presentes 

na primeira atividade “Dinâmica Inicial”. 

ETAPA 2: Seguidamente, num quadro 

branco, vão escrever todas as palavras de 

que se lembram e escrever uma frase ou 

desenho com cada uma delas. 

Folhas com as 

mandalas 

reproduzidas, lápis 

de cor, hidrocor e 

giz de cera/ 40min 

Desenvolver a 

percepção visual, 

o relaxamento, a 

criatividade e a 

imaginação. 

Valorizar a fala e 

proporcionar 

visibilidade aos 

participantes do 

grupo 
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4º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Estimulação 

Continua 

 

Ao final das atividades os pacientes levarão para as suas residências uma 

cruzadinha com algumas situações trabalhadas nas atividades e assuntos que versam 

sobre a insuficiência cardíaca. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Quadro 5: Protocolo da Intervenção – GECOM –IC (5º dia). 

5º DIA 

Atividade Descrição Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Jogo da 

Cozinha 

 

ETAPA 1: Usando uma fita crepe fazer sinal de +, 

permitindo uma divisão em quatro partes. 

Projetar quatro imagens (pratos, garfos, copos facas e 

colheres). Pede-se para memorizar os objetos e a 

distribuição dos mesmos. Após 1 minuto, retirar a 

imagem e pedir para os alunos reproduzirem a 

mesma sequencia mostrada anteriormente.  

 

Na finalização dessa atividade será dada uma breve 

explicação sobre alimentação saudável e dicas de 

controle hidrossalino na insuficiência cardíaca pela 

enfermeira que compõe a equipe. 

Garfos, 

Pratos, Copos 

e Facas 

coloridos/ 

30min 

 

Contribuir 

com a 

memória 

curto prazo, 

atenção, 

concentração, 

percepção 

visual e 

orientação 

espacial. 

 

Provérbios 

populares 

ETAPA 1: Através de uma apresentação de lides 

cada participante deverá completar uma lista de 

provérbios verbalmente. 

ETAPA 2: Reconhecer os provérbios populares 

representados através de figuras. É apresentada uma 

imagem e os participantes deverão reconhecer o 

provérbio.  

ETAPA 3: Discussão sobre o que os provérbios 

significam e o que eles entendem sobre cada um. 

 

Estimular os participantes a trazerem reflexões dos 

provérbios para as suas vidas no enfrentamento da 

insuficiência cardíaca e suas limitações. 

Apresentação 

de slides, 

computador, 

projetor, 

imagens 

representando 

os 

provérbios/ 

30 min 

Fortalecer a 

flexibilidade 

mental; 

Treinar a 

memória e a 

concentração. 

Mandalas 

Psicomotoras 

ETAPA 1: Mostra-se o modelo da Mandala. Solicita-

seque o participante reproduza a mesma seguindo a 

organização espacial e sequencia de materiais, cores 

e formas. Pede-se para que o participante crie uma 

mandala (padrões simétricos) com os materiais 

oferecidos colocando cada item em seu devido lugar 

seguindo o modelo projetado.  

Circulo em 

EVA, 

colheres 

plásticas 

coloridas e 

figuras ou 

formas 

coloridas em 

EVA/ 

30 min 

 

Desenvolver 

a percepção 

visual, 

criatividade e 

atenção. 
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5º DIA 

Atividade Descrição Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Estimulação 

Continua 

 

Ao final das atividades os pacientes levarão para as suas residências uma cruzadinha 

com algumas situações trabalhadas nas atividades e assuntos que versam sobre a 

insuficiência cardíaca. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Quadro 6: Protocolo da Intervenção – GECOM –IC (6º dia). 

6º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Jogo das 

Categorias 

ETAPA 1 Explicar ao participante que será 

apresentada uma sequência de imagens. De 

acordo com a imagem ele deverá proceder 

da seguinte forma: 

Imagem de cartas – Fazer o fazer o nº 1 com 

o dedo de uma das mãos. 

Imagem de carros - Fazer o fazer o nº 2 com 

os dedos de uma das mãos. 

Imagem de dados - Fazer o fazer o nº 3 com 

o dedo de uma das mãos. 

Imagem de pessoas - Fazer o fazer o nº 4 

com o dedo de uma das mãos. 

ETAPA 2: É apresentado as imagens, a 

principio de forma sequencial, 

posteriormente intercalando entre imagens 

do cartas e pessoas.  

VARIAÇÃO: Como objetivo de estimular 

mais a atenção do participante pode ser 

apresentada imagens que remetam as 

propostas na atividade. Ex,rodas e pistas 

para carros, mesa de casino para cartas,  etc.   

Imagens projetadas, 

computador e projetor/ 

30min 

 

Trabalhar a 

percepção 

visual, 

atenção e 

dupla tarefa. 

Jogo Cores 

e Formas 

ETAPA 1: Explicar ao participante que se 

aparecer a palavra cor ele deverá falar a cor. 

Mas se aparecer palavra forma, ele deverá 

falar a forma e não a cor da imagem. 

ETAPA 2: Passar a sequência no notebook 

ou mostrar as fichas. Aumentar de forma 

progressiva velocidade entre um slide e 

outro  

 

Apresentação de slides 

com os símbolos, 

computador e projetor/ 

30min 

Trabalhar a 

atenção 

concentração

, raciocínio 

lógico e 

percepção 

visual 

(identificar 

cores e 

formas) 

Jogo das 

Colheres 

ETAPA 1 Mostra-se as figuras realizadas 

como os materiais da dinâmica. Colheres, 

copos e pratos.  

ETAPA 2 Os participantes devem seguir os 

modelos estabelecidos nos slides, seguindo 

as formas, cores e posições dos materiais. 

Colheres Coloridas, 

copos e pratos– Cores: 

Exemplo: amarela, 

vermelha, verde, azul, 

preto e Branco/ 

30min 

Trabalhar a 

atenção 

concentração

, e percepção 

visual e 

pareamento. 
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6º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Estimulação 

Continua 

 

Ao final das atividades os pacientes levarão para as suas residências um jogo dos sete 

erros com algumas situações trabalhadas nas atividades e assuntos que versam sobre 

a insuficiência cardíaca. 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Quadro 7: Protocolo da Intervenção – GECOM –IC (7º dia). 

7º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Bexigas e 

palavras 

ETAPA 1: 1) A atividade será feita em roda, na 

posição de pé ou sentado; 

2) Pedir que os participantes, encham os balões, 

dentro de cada um estará palavras como “coração, 

alimentação saudável, sintomas, atividade física, 

controle hídrico, etc”. 

ETAPA 2: 1) Em seguida, os pacientes irão 

“brincar” com os balões, ao som de uma música. 

Nesse momento haverá estímulos psicomotores. 

Como dançar mais rápido, mais devagar, trocar de 

balão com o amigo, bater palmas sem deixar o balão 

cair, tocar no balão com a mão direita, com a mão 

esquerda, etc. 

2) Quando a música for interrompida, cada paciente 

deverá pegar um balão de cor diferente do seu. Logo 

após, forma-se uma roda; 

3) Solicita-se que uma pessoa vá ao centro, estoure 

seu balão e, após ler a palavra que está escrito dentro 

dele 

Fale seu nome e elabore uma frase com esta palavra 

ou faça uma explicação sobre ela para o restante do 

grupo. 

4) Se houver dificuldade de leitura, deve-se solicitar 

ajuda; 

5) O próximo deve ir ao centro da roda e repetir os 

mesmos passos. Os demais devem continuar até que 

todos se apresentem. 

Balões de 

cores 

diferentes; 

tiras bem 

pequenas de 

papel; 

canetas ou 

lápis; 

crachás-

gigantes 

preenchidos 

com o nome 

dos 

participantes/ 

30min 

Desenvolver 

o equilíbrio, 

expressão 

verbal, 

integração 

grupal e a 

ludicidade 

Equilibrando 

ETAPA 1: Os participantes são colocados em roda. 

Cada um deve segurar em uma alça do círculo de 

tecido colorido. 

ETAPA 2: Ao centro do círculo de tecido é colocada 

uma bexiga, ao som de uma música dançante os 

participantes devem equilibrar a bexiga de forma 

coletiva na parte do tecido solicitada pelo instrutor. 

Ex o instrutor diz “bexiga na cor verde” todos devem 

trazer a bexiga para a parte do tecido verde. 

Bexigas. 

Tecidos, 

caixa de 

som/ 

30 min 

Desenvolver 

o equilíbrio. 

Trabalhar a 

criatividade. 
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7º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

ETAPA 3: O Instrutor pedirá que eles rodem para a 

direita ou esquerda e que coloquem o tecido para 

cima ou para baixo e ao mesmo tempo pedirá uma 

cor, possibilitando maior interação. 

Apresentando 

e 

Relembrando 

ETAPA 1: Solicita-se ao grupo para formar duplas 

(caso o n° e participante não for par, os monitores 

podem participar da atividade) Cada dupla conversa 

por cerca de 10 min, falando sobre suas 

características, gostos e história de vida. 

ETAPA 2: Após o tempo estipulado o participante A 

apresenta o participante B e vice e versa. 

Não há/ 

30 min 

Estimular a 

interação 

social 

Estimular a 

memória 

recente. 

Estimulação 

Continua 

 

Ao final das atividades os pacientes levarão para as suas residências um jogo dos 

“cite três” onde terão que citar três palavras sobre cada item sugerido. Os assuntos 

abordados versam sobre a insuficiência cardíaca, alimentação saudável, etc. Ex. três 

verduras, três legumes, devo evitar. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Quadro 8: Protocolo da Intervenção – GECOM –IC (8º dia). 

8º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

Colorir 

conforme a 

legenda 

ETAPA 1: Cada participante receberá uma folha, com 

uma desenho. No topo da página existe uma legenda 

onde cada cor representa um número e cada parte 

desse desenho uma operação de adição e subtração 

simples. O paciente deverá pintar o setor do desenho 

de acordo com o resultado numérico da legenda 

apresentada. 

Folhas com 

as mandalas 

reproduzidas, 

lápis de cor, 

hidrocor e 

giz de cera/ 

30min 

Trabalhar a 

percepção 

visual, 

criatividade, 

operações 

numéricas e 

imaginação. 

Jogos 

Mandalas 

Pregadores 

 

ETAPA 1: Mostra-se o modelo da Mandala. Solicita 

ao cliente reproduzir a mesma sequência de 

pregadores.  

 

Orientar cliente para preencher os espaços em branco 

(quando houver) seguindo a sequência das cores dos 

pregadores. 

Pregadores 

coloridos e 

prato de 

plástico 

branco 

30min 

. Desenvolver 

a 

motricidades 

fina 

(movimento 

de pinça), 

atenção, 

concentração, 

raciocínio 

lógico e 

percepção 

visual. 

 

Jogo das 

Placas 

Coloridas 

ETAPA 1: Cada paciente receberá duas placas 

(amarela e vermelha) 

Ao aparecer na projeção uma fruta deverá levantar a 

Placas 

coloridas. 

Apresentação 

Dupla tarefa, 

Atenção 

dividida, 

concentração, 
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8º DIA 

Atividade Descrição 
Recursos / 

Duração 
Objetivos 

 placa amarela e ao aparecer uma verdura levantar a 

placa vermelha. Será feita uma sequência 

fruta/verdura – fruta/verdura algumas vezes e depois 

algumas repetições alternadas. Também será projetas 

imagens aleatórias, uma flor por exemplo, onde o 

paciente não deverá levantar placa alguma.  

ETAPA 2: A nutricionista fará uma breve explicação 

sobre os benefícios da inserção de frutas e verduras na 

alimentação dos pacientes com IC. 

de slides, 

computador 

e projetor/ 

30mi, 

Planejamento, 

Sequência 

Lógica e 

memória. 

 

Estimulação 

Continua 

Ao final das atividades os pacientes levarão para as suas residências uma atividade de 

simetria e de desenvolvimento de desenhos.  

Fonte: Autoria Própria (2019). 

3.4 Desfechos 

O presente estudo apresentou como desfecho primário o escore do autocuidado e como 

desfechos secundários os escores de qualidade de vida, depressão, cognição e atividade de 

vida diária. 

Para avaliar o autocuidado foi utilizado o European Heart Failure Self-care Behavior 

Scale (EHFScBS) em sua versão traduzida e validada para português (Anexo 3). O 

instrumento EHFScBS, consiste em 12 questões com um único domínio relacionado ao 

comportamento de autocuidado. As respostas para cada item variam de 1, “ eu concordo 

plenamente” a 5, “eu discordo plenamente”, seguindo uma escala tipo Likert, de cinco pontos. 

A pontuação total é obtida pela soma de todas as respostas, que podem variar de 12 a 60. Os 

valores baixos indicam melhor autocuidado. Os itens dizem respeito aos diversos 

comportamentos de autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca, como verificação de 

peso diário (item 1), repouso (itens 2 e 7), busca de ajuda pela equipe de saúde (itens 3, 4, 5 e 

8), restrição de líquidos (item 6), dieta (item 9), adesão às medicações (item 10), vacinação 

anual contra a gripe (item 11) e prática de exercícios (item 12) (FEIJÓ et al., 2012).  

A qualidade de vida foi avaliada pelo Minnesota Living with Heart Failure 

Questionnaire (Anexo 4) sendo uma ferramenta de avaliação da qualidade de vida em 

pacientes com insuficiência cardíaca de extrema relevância, e foi elaborado especificamente 

para este público, o que possibilita uma abordagem mais próxima da realidade desses 

pacientes. O MLHFQ é composto por 21 questões relativas a limitações que frequentemente 

estão associadas com o quanto a insuficiência cardíaca impede os pacientes de viverem como 
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gostariam.  A escala de respostas para cada questão varia de 0 (não) a 5 (demais), onde o 0 

representa sem limitações e o 5, limitação máxima (CARVALHO, 2013). 

As atividades de vida diária dos participantes da pesquisa,foi avaliada pela Escala de 

Independência em Atividades da Vida Diária (EIAVD), ou Escala de Katz (Anexo 5). Este 

instrumento é composto por seis itens que avaliam a performance do indivíduo em atividades 

de autocuidado, itens como alimentação, controle de esfíncteres, as transferências, higiene 

pessoal, a capacidade de se vestir e de tomar banho. Esta escala possui um escore onde o 

pesquisador o identifica levando-se em consideração a resposta de cada item que o compõe. 

Sendo: O - Independente em todas as funções; 1- Dependente em uma função e independente 

em cinco funções; 2 - Dependente em duas funções e independente em quatro funções; 3-  

Dependente em três funções e independente em três funções; 4- Dependente em quatro 

funções e independente em duas funções: 5-  Dependente em cinco funções e independente 

em uma função e 5-  Dependente em todas as funções (LINO et al., 2008). 

A depressão foi avaliada pela Inventário de Beck para Depressão Beck Depression 

Inventory – BDI (Anexo 6). O BDI é um instrumento estruturado, composto de 21 categorias 

de sintomas e atitudes, que descrevem manifestações comportamentais cognitivas afetivas e 

somáticas da depressão. São elas: humor, pessimismo, sentimentos de fracasso, insatisfação, 

sentimentos de culpa, sentimentos de punição, autodepreciarão, autoacusação, desejo de 

autopunição, crises de choro, irritabilidade, isolamento social, indecisão, inibição no trabalho, 

distúrbios do sono, fatigabilidade, perda de apetite, perda de peso, preocupação somática e 

perda da libido. Cada categoria contém quatro ou cinco alternativas que expressam níveis de 

gravidade dos sintomas depressivos.  

A pontuação para cada categoria, varia de zero a três, sendo zero a ausência dos 

sintomas depressivos e três a presença dos sintomas mais intensos. Na dependência da 

pontuação total, os escores de até nove (9) pontos significam ausência de depressão ou 

sintomas depressivos mínimos; de 10 a 18 pontos, depressão leve a moderada; de 19 a 29 

pontos, depressão moderada a grave; e, de 30 a 63 pontos, depressão grave. Apesar de não 

haver um ponto de corte fixo para o diagnóstico de depressão, já que este deverá ser baseado 

nas características da amostra e do estudo em questão, Beck & Beamesderfer (1974) propõem 

que obtendo-se 21 pontos ou mais pode-se considerar a existência de depressão clinicamente 

significativa. A utilização de um ponto de corte mais alto implicará em maior especificidade 

do diagnóstico de depressão (Roithmann, 1989). Martinsen, Friss, Hoffart (1995) referem que 

diversas pesquisas demonstraram que o BDI discrimina pacientes com depressão maior 
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daqueles que são distímicos e dos não deprimidos, propondo o escore 23 como ponto de corte 

para depressão maior (GOMES M et al., 2012).  

O déficit cognitivo foi avaliado pelo Teste do Relógio – TDR (Anexo 7). Esse teste 

consiste em solicitar que o paciente desenhe os números do relógio, marcando uma 

determinada hora (11:10), sem mencionar a necessidade de ponteiros. O círculo pode ou não 

ser oferecido previamente. O teste é considerado completo quando o paciente desenha todos 

os números do relógio, espacialmente bem distribuídos, e os ponteiros marcando 11:10. O 

teste não é cronometrado e pode ser repetido quantas vezes forem necessárias. Atribuímos a 

classificação de Shulman, onde são estipulados os seguintes resultados: 0 - Inabilidade 

absoluta de representar o relógio; 1 - O desenho tem algo a ver com o relógio mas com 

desorganização visuoespacial grave; 2 -  Desorganização visuoespacial moderada que leva a 

uma marcação de hora incorreta, perseveração, confusão esquerda/direita, números que 

faltam, números repetidos, sem ponteiros, com ponteiro em excesso; 3 - Distribuição 

visuoespacial correta com marcação errada da hora; 4 -  Pequenos erros espaciais com dígitos 

e hora corretos; 5 - Relógio perfeito, sem erros. Julga-se o teste bastante alterado quando o 

resultado é 0,1 ou 2 (SHULMAN KI et al., 2003). 

O Quadro 9 apresenta os escores/pontuação e os critérios avaliados para cada um. 

Optamos por descrever esta forma de aplicação e pontuação pelo fato de ser uma das mais 

estudadas e uma das que apresentam melhores propriedades psicométricas (FUZIKAWA; 

UCHÔA; LIMA-COSTA, 2003). 

Quadro 9: Escores/pontuação e critérios avaliados.  

Escore/ 

Pontuação 
Critérios 

5 

É dado para um relógio perfeito. Perfeito não significa milimetricamente perfeito – 

toleram-se pequenos desvios do posicionamento e espaçamento dos números, mas a 

impressão geral da disposição dos mesmos deve ser de uniformidade. Os ponteiros 

precisam estar colocados corretamente (novamente, não necessariamente posicionados 

de forma milimetricamente perfeita), partindo aproximadamente do centro do círculo e 

marcando a hora correta. 

4 

Corresponde ao relógio que apresenta erros visuespaciais menores. É imprescindível 

que a hora esteja marcada corretamente e os números têm que dar a impressão geral de 

um relógio. Exemplos de erros menores incluem: ponteiros um pouco fora de lugar, 

por exemplo, que não partem aproximadamente do centro do círculo; números 

colocados de forma equidistante ao centro do círculo, porém mais para o interior da 

circunferência; o espaço máximo tolerado entre os números ocorre quando o espaço 

entre eles é aproximadamente uniforme, exceto por haver um espaço maior entre dois 

deles, como, por exemplo, entre o 11 e o 12 ou entre o 5 e o 6. Este espaço maior deve 

ser equivalente, no máximo, a um quarto da circunferência. Tolera-se a omissão ou 

repetição de um número. 

3 Dado se houver uma representação incorreta de 11h10, quando a organização 
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Escore/ 

Pontuação 
Critérios 

visuoespacial está bem feita. Exemplos: um ponteiro só, ponteiros inexistentes, pontos 

ou traços no lugar dos ponteiros, ponteiros que não se encontram desde que a 

aparência geral seja de um relógio, ou seja, que os números estejam distribuídos de 

forma mais ou menos regular. O máximo de espaçamento que se permite entre dois 

números é igual ao descrito para o caso de escore 4 

2 

Corresponde a um relógio com desorganização visuoespacial moderada dos números, 

de modo que uma representação precisa de 11h10 seja impossível. Exemplos: números 

de 1 a 12 colocados na borda interna da circunferência, mas distribuídos de forma que 

o intervalo entre dois deles seja maior que um quarto da circunferência; ou borda cheia 

de número que se repetem ou ultrapassam muito os 12, mesmo que haja um ponteiro 

apontando para o 11 e outro para o 2 

1 
Relógio com nível grave de desorganização visuoespacial. Inclui os desenhos que 

guardam semelhança remota com um relógio. Exemplo: relógio com poucos 

algarismos, mas começando a contornar a circunferência 

0 
Dado quando há incapacidade de fazer qualquer representação razoável de um relógio, 

ou seja, quando o desenho não guarda semelhança com um relógio ou quando o 

indivíduo se recusa a fazer uma tentativa 

Fonte: SHULMAN KI et al. (2003). 

3.5 Tamanho da amostra 

Para obter o tamanho amostral, foi realizado cálculo pelo programa WinPepi 14.46, 

com base em estudo prévio, que utilizou os mesmos desfechos do presente estudo. Foi 

considerado o cálculo da amostra com o desfecho de qualidade de vida, com amostra final de 

30 pacientes, após considerar nível de confiança *de 95%, poder de 80% e diferença de 

médias de 13 pontos. 

3.6 Alocação 

Com o objetivo de contemplar a necessidade de participação nos oito encontros 

semanais ininterruptos do programa de estimulação cognitiva e motora foram verificadas as 

listas de frequência do Grupo de Orientação e Convívio da Clínica de Insuficiência Cardíaca 

Coração Valente (CICCV) e foram listados os pacientes com maior assiduidade no grupo nos 

últimos seis meses e atendendo aos critérios de inclusão esses pacientes foram convidados a 

participarem da pesquisa.  Os pacientes foram convidados a comparecerem à clínica na 

semana anterior ao início das intervenções, nesse dia denominado D0 o paciente participou 

das atividades diárias da clínica (consultas, grupo de orientação, atividade física) e 

posteriormente em uma sala específica foram aplicados os instrumentos do estudo (Figura 2).  
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Figura 2: Fluxograma de Recrutamento – GECOM –IC. 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

3.7 Métodos estatísticos  

A organização dos dados foi realizada através da construção e síntese do banco de 

dados pelo programa Microsoft Excel, 2010. Os dados coletados a partir dos instrumentos de 

pesquisa foram tabulados e analisados pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), versão 20.0. As variáveis categóricas foram expressas através de distribuições de 

frequências e percentuais e as contínuas com o cálculo de média, mediana e desvio padrão, de 

acordo com o comportamento das variáveis (normalidade) identificado pelo teste Shapiro-

Wilk. As diferenças entre as médias dos escores iniciais e finais de qualidade de vida, 

manutenção, manejo e confiança para o autocuidado serão testadas com o T-Student pareado, 

quando houve distribuição normal da amostra ou Wilcoxon, quando não houve distribuição 

normal. O valor de p bivariado < 0,05 foi considerado estatisticamente significante para todas 

as análises. 

3.8 Aspectos Éticos 

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

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, parecer 3.089.603 (Anexo 8), e atende as 

exigências da resolução brasileira 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Esta pesquisa garante a manutenção do sigilo, da confidencialidade e da privacidade dos 

dados do sujeito da pesquisa. O TCLE encontra-se no Anexo 2. 

Como riscos podemos destacar um eventual desconforto de ordem psicológica, 

intelectual ou/e emocional por um provável constrangimento ao responder aos questionários, 

como por exemplo, questões sobre atividade sexual ou problemas familiares. Com o objetivo 



42 

 

de diminuir estes eventuais inconvenientes, os questionários foram aplicados em um 

consultório na clínica, por profissionais treinados, onde o ambiente foi preparado para tal. 

Caso os participantes referissem incômodo, estresse ou cansaço na realização das atividades 

cognitivas. Estes riscos eram minimizados, pois a intervenção contou como uma equipe que 

auxiliou os pacientes na realização das atividades, além disso, foram informados que seria 

possível interromper a participação nas atividades ou solicitar a exclusão do estudo a qualquer 

momento. Caso fosse preciso os pacientes seriam encaminhados para o serviço de psicologia 

da clínica.Como benefícios além do desenvolvimento de capacidades cognitivas e motoras,a 

estimulação da criatividade artística,emoções e interação social foram promovidas no grupo. 

Podendo obter resultados satisfatórios na criatividade, relações interpessoais e no 

desenvolvimento da autoestima.  
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4 RESULTADOS  

Visando uma melhor organização e indicação do progresso dos participantes na 

pesquisa o fluxograma do CONSORT foi adaptado para este estudo, conforme apresentado na 

Figura 3. 

Figura 3: Fluxograma CONSORT. 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

4.1 Caracterização dos participantes 

O perfil sóciodemográfico e clínico dos participantes selecionados apresentam-se 

conforme a Tabela 1. Dos 26 pacientes com IC investigados, a idade média foi de 

67,92±11,48, sendo 80,8% dessa amostra considerada idosos maiores de 60 anos, de acordo 

com o Estatuto do Idoso. A maioria dos participantes era do sexo feminino (53,8%). Como 
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situação conjugal destacam-se casado ou com parceiro com 46,2% e divorciado, separado ou 

viúvo, com % e quanto à escolaridade, obteve-se que 57,7% tinham alta escolaridade 

compreendendo 9 anos ou mais de estudo. As ocupações predominantes foram: aposentado 

61,5% e pensionista com 19,2%. Em relação aos hábitos de vida 19,2% dos participantes são 

fumantes, 15,4% ingerem algum tipo de bebida alcoólica, 73,1% foram vacinados contra a 

gripe nos últimos 12 meses e apenas 26,9% tomaram a vacina Pneumococo.  

Na caracterização clínica dos participantes o tipo de etiologia da IC apresentou-se 

equilibrada com 50,0 % para o a etiologia isquêmica e 50,0% para a não-isquêmica. A classe 

funcional II da NYHA (61,5%) foi a que predominou entre os participantes deste estudo, com 

o tempo médio de 84 meses convivendo com a IC. Em relação a presença de comorbidades a 

maioria dos participantes apresentaram hipertensão arterial sistêmica (80,8%), Infarto Agudo 

do Miocárdio e Diabetes Mellitus atingindo 34,6% da amostra. Os pacientes participantes 

utilizam em média seis tipos de medicamentos, conforme indica a Tabela 1. 

Tabela 1: Características sociodemográficas e clínicas da amostra (n=26). Niterói, Rio de Janeiro, 

2019. 

VARIÁVEIS N=79 P-VALOR 

Idade, anos* 67,92±11,48 0,962ƚ 

Sexo feminino† 14(53,8)  

Idoso† 21(80,8)  

Situação conjugal† 

  Solteiro 

  Casado ou com parceiro 

  Divorciado, separado ou viúvo 

 

3(11,5) 

12(46,2) 

11(42,3) 

 

Tempo IC‡ 84(27-201) 0,005ƚ 

Classe Funcional da New York Heart Association† 

  I-Assintomático 

  II-Grandes esforços 

  III-Pequenos esforços 

  IV-Repouso 

 

5(19,2) 

16(61,5) 

5(19,2) 

0 

 

Escolaridade† 

  Baixa escolaridade (até 9 anos) 

  Alta escolaridade (9  anos ou mais) 

 

11(42,3) 

15(57,7) 

 

Fonte de Renda† 

  Aposentadoria 

  Pensão 

  Emprego 

  Nenhuma fonte 

 

16(61,5) 

5(19,2) 

1(3,8) 

4(15,4) 

 

Mora Sozinho† 2(7,7)  
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VARIÁVEIS N=79 P-VALOR 

Número de Medicamentos* 6,69±2,59 0,547ƚ 

Provável Etiologia† 

  Isquêmica 

  Não-isquêmica 

 

13(50,0) 

13(50,0) 

 

Fração de Ejeção* 51,76±17,96 0,051ƚ 

Fumante† 5(19,2)  

Consome Bebida Alcóolica† 4(15,4)  

Influenza Vacina† 19(73,1)  

Pneumococo Vacina† 7(26,9)  

Comorbidades† 

  HAS 

  IAM 

  Dislipidemia 

  DM 

 

21(80,8) 

9(34,6) 

5(19,2) 

9(34,6) 

 

Legenda: * Média ± desvio padrão; † n (%); ‡ Mediana (amplitude interquartil 25-75); ƚ Shapiro-Wilk 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Os desfechos autocuidado, qualidade de vida, depressão, atividades de vida diária e 

cognição foram avaliados no momento inicial e final do estudo, após a intervenção do 

programa de estimulação cognitiva e motora e os escores totais de cada um estão expressos na 

Tabela 2. Pode-se observar significância estatística nos desfechos cognição realizado pelo 

Teste do Relógio (p=0,00), depressão analisado pelo BDI (p=0,00) e qualidade de vida pelo 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (p=0,00). Nesta pesquisa os desfechos 

autocuidado e atividades de vida diária não apresentaram significância estatística após a 

intervenção proposta.  

Tabela 2: Escores antes e depois da GECOM-IC (n=21). Niterói, Rio de Janeiro, 2019. 

 
ANTES 

(N=21) 

DEPOIS 

(N=21) 
P VALOR 

Teste do Relógio  2(1,00-3,50)‡ 4(3,50-5,00)‡ 0,00* 

Beck 1,05±1,02ƚ 0,85±0,18 ƚ 0,00† 

Qualidade de vida 35,33±25,75ƚ 23,71±16,77 ƚ 0,00† 

Europeu AC 28,90±6,58ƚ 26,95±10,37ƚ 0,175† 

Katz 0(0-1) ‡ 0(0-1) ‡ 0,102* 

Legenda: * Teste de Wilcoxon; ƚTeste T de Student Pareado. 

Fonte: Autoria Própria  (2019). 
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Neste estudo a qualidade de vida foi avaliada pelo Minnesota Living with Heart 

Failure Questionnaire, que aponta as limitações que acometem os pacientes com IC através 

de 21 questões. Não há um ponto de corte específico, mas é proposto que quanto menor o 

escore, melhor a qualidade de vida. Os pacientes deste estudo apresentaram escore inicial de 

35,33 e final 23,71 (p=0,00), o que representa importante diferença. Com o objetivo de obter 

uma melhor análise desses resultados, optamos também por examinar cada uma das 21 

questões separadamente antes e após a intervenção. Diante disso, pode-se apurar que as 

questões: “tornando seu trabalho doméstico difícil” (p=0,024), “tornando seus 

relacionamentos ou atividades com familiares e amigos difícil” (p=0,0170, “tornando seus 

passatempos, esporte e diversão difícil” (p=0,046) e “tornando difícil você concentrar-se ou 

lembrar-se das coisas” (p=0,022) foram questões que obtiverem notória melhoria após a 

GECOM- IC conforma apresentado na Tabela 3.  

Tabela 3: Escores do Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire antes e depois da GECOM-

IC (n=). Niterói, Rio de Janeiro, 2019. 

ITENS AVALIADOS ANTES DEPOIS P-VALOR 

1) Causou inchaço em seus tornozelos e pernas 0(0-2,5) 1(0-2,5) 0,364 

2) Obrigando a sentar ou deitar para descansar durante 

o dia 
2(0-3) 1(0-3) 0,354 

3) Tornando sua caminhada e subida de escadas difícil 2(0-4) 2(0-3,5) 0,245 

4) Tornando seu trabalho doméstico difícil 2(0-5) 0(0-3,5) 0,024 

5) Tornando suas saídas de casa difícil 1(0-4) 0(0-3) 0,141 

6) Tornando difícil dormir bem a noite 1(0-2,5) 0(0-0,5) 0,051 

7) Tornando seus relacionamentos ou atividades com 

familiares e amigos difícil 
0(0-3) 0(0-0) 0,017 

8) Tornando seu trabalho para ganhar a vida difícil 0(0-3,5) 0(0-0,5) 0,088 

9) Tornando seus passatempos, esporte e diversão 

difícil 
1(1-4) 0(0-1) 0,046 

10) Tornando sua atividade sexual difícil 0(0-2) 0(0-0) 0,063 

11) Fazendo você comer menos as comidas que você 

gosta 
3(0-5) 3(0-4) 0,667 

12) Causando falta de ar 0(0-3) 0(0-2,5) 0,337 

13) Deixando você cansado, fatigado ou com pouca 

energia 
3(0-3) 1(0-3) 0,084 

14) Obrigando você a ficar hospitalizado 0(0-0) 0(0-0) 0,317 

15) Fazendo você gastar dinheiro com cuidados 2(0-5) 2(0-4) 0,287 
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ITENS AVALIADOS ANTES DEPOIS P-VALOR 

médicos 

16) Causando a você efeitos colaterais das medicações 0(0-0) 0(0-0) 0,391 

17) Fazendo você sentir-se um peso para familiares e 

amigos 
0(0-2) 0(0-1,5) 0,380 

18) Fazendo você sentir uma falta de autocontrole na 

sua vida 
1(0-3) 0(0-2,5) 0,217 

19) Fazendo você se preocupar 3(0,5-5) 3(0-4) 0,336 

20) Tornando difícil você concentrar-se ou lembrar-se 

das coisas 
3(1-4,5) 1(0-3) 0,022 

21) Fazendo você sentir-se deprimido 1(0-3) 0(0-2,5) 0,085 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

A depressão foi avaliada pela Inventário de Beck para Depressão, composto de 21 

questões divididas em categoriais específicas. Como este instrumento propõe que quando 

menor o escore mais apartado está o paciente dos sintomas depressivos, podemos observar 

que houve grande melhora nos sintomas depressivos dos pacientes após a intervenção 

(p=0,000).  Também estratificamos as questões e a que mostrou maior diferença foi a que se 

refere a irritabilidade com p= 0,012 (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Escores do BDI antes e depois da GECOM-IC (n=21). Niterói, Rio de Janeiro, 2019. 

GRUPOS DE 

AFIRMAÇÃO 
ANTES‡ DEPOIS‡ P-VALOR* 

Tristeza 0(0-1) 0(0-0) 0,257 

Pessimismo 0(0-1) 0(0-1,5) 0,206 

Senso de fracasso 0(0-0,5) 0(0-0) 0,414 

Insatisfação 1(0-1) 0(0-1) 0,340 

Culpa 0(0-0) 0(0-0) 1,000 

Expectativa de punição 0(0-0) 0(0-0) 0,357 

Autodesgosto 0(0-0) 0(0-0) 0,257 

Autoacusações 0(0-1,5) 0(0-1) 0,380 

Ideias suicidas 0(0-0) 0(0-0) 0,157 

Choro 0(0-1) 0(0-1) 0,666 

Irritabilidade 1(0-3) 0(0-1) 0,012 

Interação social 0(0-0,5) 0(0-1) 0,705 

Indecisão 0(0-2) 1(0-2) 0,874 

Mudança de imagem 0(0-1) 0(0-1) 0,713 
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GRUPOS DE 

AFIRMAÇÃO 
ANTES‡ DEPOIS‡ P-VALOR* 

corporal 

Retardo para o 

trabalho 

1(1-2) 1(1-1) 0,177 

Insônia 0(0-1) 0(0-1,5) 1,000 

Susceptibilidade à 

fadiga 

1(1-1) 1(1-1,5) 0,763 

Anorexia 0(0-1) 0(0-1) 0,206 

Perda de peso 0(0-0) 0(0-0) 0,863 

Preocupação somática 1(0-1) 1(0-1) 0,705 

Perda de interesse 

sexual 

2(0,5-3) 2(0-3) 0,518 

Legenda: ‡ Mediana (amplitude interquartil 25-75); * Teste de Wilcoxon. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

As funções cognitivas foram avaliadas pelo Teste do Relógio (Tabela 5) que consiste 

em solicitar que o paciente desenhe os números do relógio, marcando uma determinada hora 

(11:10) Atribuímos a classificação de Shulman onde são estipulados resultados de acordo com 

as habilidades apresentadas pelo paciente, sendo 0 inabilidade total e 5 relógio perfeito, sem 

erros. Foi possível verificar que houve importante melhora na cognição dos participantes 

(p=0,000). Averiguamos também a distribuição dos escores/pontuação antes e após a 

GECOM-IC onde foi possível constatar grandes melhoras como: antes da intervenção nenhum 

paciente conseguiu construir o relógio sem erros e após 28,2% obtiveram êxito, após a 

GECOM–IC nenhum paciente teve como pontuação “o desenho tem algo a ver com o relógio, 

mas com desorganização visuoespacial grave” e “Inabilidade absoluta de representar o 

relógio” o que no momento inicial representou 38,1% e 9,5% respectivamente. Podemos 

destacar também a avaliação “pequenos erros espaciais com dígitos e hora corretos” que antes 

foi de 23,8% e depois de 47,6% demonstrando que a intervenção foi bastante relevante no 

desfecho cognição.   

Tabela 5: Escores do Teste do Relógio antes e depois da GECOM-IC (N=21). Niterói, Rio de Janeiro, 

2019. 

ITENS AVALIADOS ANTES* DEPOIS* 

Relógio perfeito, sem erros 0 6(28,2) 

Pequenos erros espaciais com dígitos e hora corretos 5(23,8) 10(47,6) 

Distribuição visuoespacial correta com marcação errada da 

hora 
3(14,3) 3(14,3) 

Desorganização visuoespacial moderada que leva a uma 3(14,3) 2(9,5) 
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ITENS AVALIADOS ANTES* DEPOIS* 

marcação de hora incorreta 

O desenho tem algo a ver com o relógio, mas com 

desorganização visuoespacial grave 
8(38,1) 0 

Inabilidade absoluta de representar o relógio 2(9,5) 0 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

O desfecho autocuidado foi avaliado através do o European Heart Failure Self-care 

Behavior Scale que consiste em 12 questões com um único domínio relacionado ao 

comportamento de autocuidado, os valores mais baixos indicam escores melhores. 

Apresentamos os escores inicial e final na Tabela 2 e os escores de cada uma das 12 questões 

trazidas pelo instrumento estão expressos na Tabela 6. Desta forma, não houve diferenças 

significativas dos resultados dos escores estudados no início e ao final e nem nas questões 

estratificadas após a aplicação da GEGOM –IC.  

Tabela 6: Escores do European Heart Failure Self-care Behavior Scale antes e depois da GECOM-IC 

(n=21). Niterói, Rio de Janeiro, 2019. 

ITENS AVALIADOS ANTES‡ DEPOIS‡ P-VALOR* 

1 - Eu me peso todos os dias  3(3-5) 4(2,5-5) 0,848 

2- Se sinto falta de ar, repouso  2(1-3) 1(1-2) 0,186 

3- Se minha falta de ar aumenta, 

entro em contato com meu 

médico ou com a enfermeira (ou 

algum serviço de saúde)  

1(1-4,5) 1(1-5) 0,570 

4- Se meus pés ou pernas 

tornarem-se mais inchados do 

que de costume, entro em contato 

com meu médico ou com a 

enfermeira (ou algum serviço de 

saúde)  

3(1-5) 1(1-5) 0,796 

5- Se eu ganhar 2kg em 1 

semana, entro em contato com 

meu médico ou com a enfermeira 

(ou algum serviço de saúde)  

3(1-5) 4(1-5) 0,905 

6-Limito a quantidade de 

líquidos que bebo (não mais do 

que 1,5 a 2 l por dia).  

1(1-4,5) 1(1-3) 0,301 

7- Descanso durante o dia  1(1-3) 1(1-3) 0,599 

8- Se meu cansaço aumenta, 

entro em contato com meu 

médico ou com a enfermeira (ou 

3(1-4,5) 1(1-5) 0,928 
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ITENS AVALIADOS ANTES‡ DEPOIS‡ P-VALOR* 

algum serviço de saúde)  

9- Ingiro uma dieta com pouco 

sal  
1(1-1) 1(1-1) 1,000 

10- Tomo meu medicamento de 

acordo com a prescrição  
1(1-1) 1(1-1) 0,197 

11 - Tomo a vacina contra a 

gripe todos os anos  
1(1-3) 1(1-3,5) 0,854 

12- Faço exercícios regularmente  4(1,5-5) 3(1-5) 0,249 

Legenda: ‡ Mediana (amplitude interquartil 25-75); * Teste de Wilcoxon. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Já as atividades de vida diária dos participantes da pesquisa foram avaliadas pela 

Escala de Katz composto por seis itens que avaliam a performance do indivíduo em atividades 

cotidianas (Tabela 7). Esta escala possui um escore onde o pesquisador o identifica levando-

se em consideração a resposta de cada item que o compõe. Neste instrumento quando maior o 

escore maior o nível de dependência. Sendo assim, após esta intervenção não houve melhora 

significativa (p=0,102). Assim como fizemos com os outros instrumentos, dividimos também 

cada uma das seis questões o que também não foi possível verificar significância estatística.    

Tabela 7: Escores do Katz antes e depois da GECOM-IC (n=21). Niterói, Rio de Janeiro, 2019. 

ITENS AVALIADOS ANTES‡ DEPOIS‡ P-VALOR* 

1-Tomar banho 0(0-0,5) 0(0-0) 0,083 

2- Vestir-se 0(0-0) 0(0-0) 0,083 

3- Ir ao banheiro 0(0-0) 0(0-0) 1,000 

4- Locomoção 0(0-0) 0(0-0) 1,000 

5- Continência 0(0-1) 0(0-1) 1,000 

6- Alimentação 0(0-0) 0(0-0) 0,317 

Legenda: ‡ Mediana (amplitude interquartil 25-75); * Teste de Wilcoxon. 

Fonte: Autoria Própria (2019). 
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5 DISCUSSÃO  

A IC é uma doença complexa e prevalente em todo o mundo e sua incidência vem 

aumentando devido ao envelhecimento populacional (FREITAS et al., 2017).  

Sabe-se que pacientes com IC sofrem de deficiência em vários importantes aspectos da 

função cognitiva entre eles a memória de trabalho, atenção, capacidade de resolver problemas 

e resposta psicomotora (KIM; KIM, 2015). 

Comorbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus e infarto agudo do 

miocárdio se apresentaram prevalentes. Outros trabalhos têm demonstrado resultados 

semelhantes (ALITI et al., 2011). 

A literatura traz muitos estudos onde apontam que a IC afeta vários aspectos do 

funcionamento cognitivo, incluindo a atenção, a capacidade de aprendizagem, a memória 

(especificamente evocação), a memória de trabalho, a função executiva e a velocidade 

psicomotora (ABETE et al., 2014). É exatamente nesses aspectos que a intervenção proposta 

nessa pesquisa procurou concentrar as atividades.  

Diante disso, foi possível verificar que antes da intervenção 38,1% dos pacientes 

apresentaram erros e desorganização visuoespacial grave no Teste do Relógio e após esse 

escore foi de 0%. Antes o escore “relógio perfeito, sem erros” foi de 0% e após 28.2%  

revelando que o protocolo proposto foi eficaz na melhoria da cognição desses indivíduos. 

Evidências apontam relação entre diabetes e déficit cognitivo, e também em 

inabilidades motoras, devido ao comprometimento da atenção, da memória e de respostas 

protetoras, apraxia, desorientação espacial e deterioração das funções executivas e motoras. 

Estes déficits cognitivos quando associados à presença de hiperglicemia, também 

podem aumentar a incapacidade física, trazendo dificuldades na realização de atividades da 

vida diária (FERREIRA et al., 2014). As funções cognitivas se apresentam prejudicadas em 

indivíduos portadores de DM, visto que as estruturas corticais e subcorticais responsáveis por 

esta função estão prejudicadas em alguns pacientes dependentes de insulina (ALVARENGA 

et al., 2005).  

Em um estudo realizado no Rio Grande do Sul, pacientes com HAS e com 

cardiopatias apresentaram prevalências maiores de déficit cognitivo do que as que não as 

possui. Nesta pesquisa houve associação estatisticamente significativa entre essas condições e 

presença de déficit cognitivo (p = 0,011 e p = 0,004).   Outras pesquisas também encontraram 

associação entre problemas cardiovasculares e déficit cognitivo (ZORTEA et al., 2016). 

Muitas hipóteses têm sido levantadas com o objetivo de explicar os mecanismos 

tácitos ao declínio cognitivo associado a fatores de risco cardiovascular, mas a questão da 
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fisiopatologia destas alterações cognitivas ainda não está totalmente elucidada. Em pacientes 

cardiopatas, o déficit cognitivo se dá principalmente nos aspectos de memória (fixação e 

aprendizado). Logo, estratégias que visem intervenções cognitivas, podem auxiliar a 

minimizar os efeitos negativos dos déficits de memória e aprendizado (ZORTEA et al., 2016). 

Dentre as muitas questões que envolvem a multiplicidade de fatores que afetam o 

paciente com IC o déficit cognitivo tem ganhado atenção tendo em vista que afeta a vida 

desses pacientes em muitos aspectos como a capacidade de realizar atividades do cotidiano, 

compras, alimentação e locomoção, além de estar diretamente ligada a menores níveis de 

autocuidado, maiores índices de hospitalizações, aumento de gastos com as mais frequentes 

entradas nos hospitais e, por fim, há um aumento da morbimortalidade nessa patologia 

(REGO; CABRAL; FONTES, 2017). 

Atualmente, a etiologia das alterações cognitivas nas doenças cardiovasculares (entre 

elas a IC) permanece desconhecida. Praticamente todos os estudos discutem dois processos 

fisiológicos, que podem explicar a presença de prejuízos cognitivos em pacientes com IC, que 

seriam a hipoperfusão cerebral e múltiplos êmbolos cardiogênicos (AFIUNE, 2017). 

O primeiro seria que a baixa função ventricular repercute diretamente na perfusão 

cerebral, enquanto o segundo processo explicaria que o microembolismo cardíaco levaria a 

pequenos derrames cerebrais, podendo gerar o rebaixamento cognitivo. Como esses 

mecanismos podem ocorrer simultaneamente, pode ser difícil determinar qual dessas 

condições causa o prejuízo cognitivo em pacientes com IC. (AFIUNE, 2017) Independente da 

etiologia do declínio cognitivo em pacientes com IC, a GECOM – IC trouxe significativas 

melhorias nas funções cognitivas dos participantes.  

Sabe-se que os portadores de IC podem manifestar sintomas físicos e emocionais que 

afetam de forma negativamente a qualidade de vida dos mesmos. Destacam-se como sintomas 

físicos a dispneia, fadiga, palpitações, dor precordial, síncope e edema e os principais 

sintomas emocionais apresentados são o medo e a ansiedade. (MORAIS et al., 2017) 

Este estudo revelou um perfil de pacientes de predominância feminina corroborando 

com resultados obtidos em uma pesquisa realizada em cinco cidades do Brasil (Belém, 

Parnaíba, Campina Grande, Campinas e Ivoti) a qual constatou que 67,7% dos participantes 

eram do gênero feminino, demonstrando sua prevalência em relação às do gênero masculino. 

Mulheres costumam ter presença mais assídua em amostras de pesquisas em saúde, em 

virtude de sua maior exposição a tratamentos de saúde ao longo da vida (NERI et al., 2013). 

Evidências apontam que o sexo feminino está mais suscetível a fatores psicológicos, 

sobretudo sintomas depressivos que afetam a qualidade de vida, diante das diferenças clínico-
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epidemiológicas, idade, bem como uma menor ação de enfrentamento da doença, em aceitar 

ou aderir ao tratamento (MONTES et al., 2011). 

Por se tratar de uma doença crônica e bastante complexa, ela faz com que os pacientes 

tenham muitas dimensões de suas vidas afetadas como aspectos físicos, psíquicos, sociais e 

até mesmo espirituais (BARBOSA et al., 2014). 

O tipo de etiologia da IC se mostrou equilibrada. A etiologia não isquêmica aparece 

em 50% dos pacientes  e como vimos anteriormente a HAS em 80,8%. A HAS foi um achado 

clínico entre os pacientes desse estudo, revelando ser a principal comorbidade. A hipertensão 

como comorbidade associada predominou sugestionando o aparecimento latente desse tipo de 

etiologia. Diversas pesquisas têm demonstrado resultados semelhantes a estes, uma vez que 

pacientes hipertensos apresentam alterações estruturais no coração, como hipertrofia 

ventricular esquerda. Acredita-se que o diagnóstico precoce, mudança no estilo de vida e a 

adesão ao tratamento anti-hipertensivo possa reduzir essa forma etiológica da IC (ALMEIDA 

et al., 2016). 

Existem diversos fatores (modificáveis e não modificáveis) que contribuem para o 

desenvolvimento da HAS. Entre os riscos não modificáveis destacam-se a idade, 

hereditariedade, sexo e raça. Já nos modificáveis consistem em hábitos sociais, uso de 

anticoncepcionais, tabagismo, bebidas alcoólicas, sedentarismo, obesidade, hábitos 

alimentares e estresse (LIMA, 2019). 

Sintomas depressivos estão presentes em quase metade dos portadores de IC, a as-

sociação entre depressão e IC está relacionada a um pior prognóstico, aumento da 

mortalidade, aumenta da taxa de hospitalizações e maior declínio da capacidade funcional . A 

associação entre depressão e insuficiência cardíaca aumenta os custos gerais de saúde em 25% 

a 40% (YOHANNES et al., 2010). 

A depressão foi um dos desfechos investigados nessa pesquisa. Como se pode 

observar na Tabela 2 houve melhora significativa na depressão (p=0,00). Sabe-se que a 

depressão pode acelerar o aparecimento da IC ou agravar o quadro já existente. O apa-

recimento da depressão na IC pode estar relacionado a fatores inerentes à própria IC e ao seu 

tratamento e também a fatores comportamentais e sociais. O tratamento da IC envolve 

mudanças de comportamentos, ingestão de vários medicamentos e modificações nos hábitos 

alimentares com restrição de sódio e álcool, esta privação pode levar à baixa autoestima, 

isolamento familiar e social. Há uma escassez de estudos em portadores de IC em acompanha-

mento ambulatorial (MORAIS et al., 2017). 
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Ainda sobre a depressão, na Tabela 4 apresentamos cada questão do BDI 

separadamente, onde é possível observar que a questão que trata da irritabilidade houve uma 

relevante melhora (p=0,012). Essas alterações comportamentais principalmente em idosos, 

como agitação, teimosia, agressividade verbal e irritabilidade, mesmo sendo entendidas como 

causadas pela doença, interferem diretamente no processo de cuidar, causando importantes 

dificuldades vida de cuidadores e familiares (COPPETTI et al., 2019). 

A realização de atividades regulares é  de  extrema  importância  para  a  saúde  física 

e mental de qualquer indivíduo. No caso dos idosos podem desempenhar uma função de  

melhoria  na  sua  qualidade  de  vida,  por  promover  interação  com  outras  pessoas, o bem 

estar emocional e físico, aumenta a disposição e alegria (VIANA; ANTONIASSI JUNIOR, 

2017). 

Neste sentido, as atividades em grupos proporcionadas através dessa pesquisa 

apresentam-se como uma importante estratégia no enfrentamento do complexo tratamento da 

IC. Os benefícios trazidos por atividades de estimulação cognitiva em grupo para a saúde são 

diversos, pois possibilitam um melhor funcionamento motor,  independência, diminuição e  

prevenção a decadência  decorrente  do  processo  de  envelhecimento,  modificando  a  

condição  de  incapacidade  para  o  cumprimento  das  atividades  da  vida  cotidiana.  

Tem se observado um interesse crescente em avaliar qualidade de vida de portadores 

de doenças crônicas, uma vez que permite avaliar se a terapêutica empregada está de acordo 

com as suas expectativas individuais. Sobre o desfecho qualidade de vida, verificou-se neste 

estudo que os participantes apresentaram moderada qualidade de vida com média de 35,33. 

Isso pode ser explicado, pois houve predomínio da classe funcional II, pouco assintomática. 

Um estudo realizado pela Universidade Federal de Goiás avaliou 32 portadores com IC e 

idade média de 53,56 onde também houve predomínio de mulheres e encontraram escore total 

38,0 no desfecho qualidade de vida, dados semelhantes aos encontrados nesse estudo (LIMA; 

MORAIS, 2014). 

O impacto da doença, na qualidade de vida, pode ser influenciado por múltiplos 

fatores, como gravidade da doença, comorbidades associadas, etnia, tempo de diagnóstico, se 

recebem apoio familiar e apoio psicológico (LIMA; MORAIS, 2014). 

A IC causa um grande impacto na vida do paciente comprometendo a qualidade de 

vida relacionada à saúde, visto que gera limitações decorrentes dos sintomas físicos e 

psicológicos (STUCHI; LUCAS; ARREGUY-SENA; CORDEIRO, 2017).  Mesmo com um 

regime terapêutico complexo e tantas dimensões de suas vidas afetadas os pacientes 

participantes dessa pesquisa apresentaram uma importante melhora no desfecho qualidade de 
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vida. Após a implementação da GECOM –IC o escore que antes era de 35,33 passou a ser de 

23,71  evidenciando uma melhora significativa (p=0,000). 

Sabe-se que a classificação funcional da New York Heart Association (NYHA) é um 

meio simples de qualificar a extensão da IC: categoriza os doentes em classe I, II, III e IV 

levando-se em consideração a limitação da atividade física, em que cada classe representa 

sinais e sintomas decorrentes do progresso negativo da doença (ALMEIDA et al., 2016). 

Neste estudo houve predomínio da classe funcional NYHA II (61,5%), dado similar 

aos encontrados na literatura, tendo em vista que pacientes ambulatoriais geralmente se 

encontram nas classificações funcionais II e III, e os de classe funcional I raramente fazem 

acompanhamento clínico pelos sintomas leves e esporádicos da IC. Estudos clássicos na área 

de cardiologia e insuficiência cardíaca, de delineamento prospectivo demonstram forte 

correlação entre a classe funcional NYHA e avançada e mortalidade. (FARIA et al., 2015)  

Intervenções com abordagens cognitivas, que incluem o treino cognitivo, reabilitação 

cognitiva e estimulação cognitiva, tem sido uma aposta no trabalho com pessoas idosas e 

também com déficits diversos. Uma revisão sistemática com meta-análise, onde foram 

incluídos 15 estudos randomizados controlados, verificou-se que a estimulação cognitiva pode 

ser associada a melhorias na qualidade de vida e na comunicação dos idosos (PAROLA et al., 

2019). 

Com o objetivo de analisarmos melhor os dados, estratificamos cada questão do 

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire, onde possível observar grande evolução 

nas seguintes questões: “tornando seu trabalho doméstico difícil” (p=0,024),  “tornando seus 

relacionamentos ou atividades  com familiares e amigos difícil” (p=0,0170, “tornando seus 

passatempos, esporte e diversão difícil” (p=0,046) e “tornando difícil você concentrar-se ou 

lembrar-se das coisas” (p=0,022). Observa-se uma melhoria respeitável, com boa relevância 

clínica. 

A estimulação cognitiva e uma intervenção, geralmente num ambiente social, que 

oferece uma sequência de atividades agradáveis que abarcam domínios cognitivos como 

atenção, linguagem, raciocínio, aprendizagem, memória, processamento visuoespacial e 

funções executivas. Estas atividades, ao exigirem pensamento lógico, atenção e concentração, 

promovem o aumento da densidade sináptica cerebral, sendo esta rede de transmissão 

responsável pela dinâmica e plasticidade cerebral. Assim, nos idosos com declínio cognitivo e 

representa-se como uma promissora intervenção para a redução dos sintomas, apresentando 

benefícios ao nível da interação dos participantes e nas suas relações comunicacionais 

(PAROLA et al., 2019). 



56 

 

É muito importante avaliar a qualidade de vida, no contexto da saúde, pois avalia o 

paciente nas dimensões íntima, interativa, social e física. Pode-se observar como o paciente se 

comporta perante a si mesmo e perante o mundo que o cerca, levando em consideração as 

relações interpessoais e como o mundo que ele vive interfere em seu estado íntimo, físico e 

social (LIMA; MORAIS, 2014).  

Destaca-se a relevância da observação da capacidade funcional do desempenho do 

idoso, e de suas habilidades em executar tarefas físicas referentes à análise da independência 

ou dependência completa. Para mensurar a sua capacidade com relação à autonomia e à 

independência, existem muitas escalas que avaliam a capacidade funcional. O Índice de Katz, 

que foi criado por Sidney Katz, em 1963, para avaliar a capacidade funcional do indivíduo 

idoso, avalia atividades destinadas ao autocuidado e se relacionam ao ambiente da residência 

(JUNIOR; RAISER, 2016). 

Sobre as atividades de vida diária, pôde-se observar a preservação da independência 

nas ações diárias na amostra estudada. Nos questionamentos propostos pelo instrumento os 

entrevistados as respostas correspondiam ao qualificador 0, que indica nenhuma dificuldade 

na realização dessas práticas.   

Uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Pará avaliou 124 idosos 

também pelo Índice de Katz. A maioria dos idosos estudados era do sexo feminino e 

apresentaram-se ativas, participativas e capazes de desempenhar uma tarefa diária 

representando um envelhecimento com poucas perdas no que se refere às atividades de vida 

diária. (LOPES; SANTOS, 2015) corroborando com os dados desse estudo. 

A capacidade funcional do individuo é definida pela ausência de dificuldades  no  

desempenho  de  certos  gestos  e  de  certas  atividades da vida cotidiana. A capacidade 

funcional diminui com a  idade, mas nem sempre no mesmo ritmo para todas as pessoas 

(CARVALHO GS, 2014). 

A verificação dos escores de autocuidado por meio de instrumentos validados 

possibilita que sejam identificadas as fragilidades no que tange às ações de autocuidado, para 

que posteriormente sejam elaboradas intervenções voltadas à alta hospitalar e 

acompanhamento ambulatorial desses pacientes, com vistas à redução das taxas de 

reinternações por IC agudamente descompensada (LINN; AZZOLIN; SOUZA, 2016). 

O baixo poder aquisitivo pode refletir negativamente na qualidade de vida e no estado 

de saúde de pacientes idosos, pois eles necessitam de dinheiro para compra de medicamentos 

e para suprir suas necessidades básicas (LOPES et al., 2013).  
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Os pacientes participantes dessa pesquisa tomam cerca de seis medicamentos 

diariamente. O déficit cognitivo pode afetar o entendimento e o comprometimento dos 

pacientes com a farmacoterapia, principalmente quando utilizam poli fármacos, o que pode 

favorecer o não cumprimento da prescrição medicamentosa dificultando a manutenção da sua 

saúde e qualidade de vida e autocuidado (OLIVEIRA; NOVAES, 2013). 

Os achados desse estudo não demonstraram significância estatística no desfecho 

autocuidado.  Estes achados reforçam os dados de estudos com o referido desfecho. Pacientes 

com IC são geralmente idosos e frágeis, Normalmente possuem outras doenças associadas, 

diabetes, hipertensão arterial, doenças respiratórias, fatores que fazem deles, um grupo 

particularmente vulnerável. A baixa literacia contribui a vulnerabilidade desses pacientes, 

ocasionando difícil entendimento sobre a real relação entre adaptar medidas farmacológicas 

ou não farmacológicas e o controle efetivo da doença levando a dificuldades de comunicação 

com os profissionais de saúde (MARQUES et al., 2016). 

Pacientes casados ou com união estável, foi predominante nesse estudo com 46,2%, 

porém com uma diferença muito pequena com relação a divorciado separado ou viúvo com  

42,3%. Pacientes que vivem sozinhos são apontados como predispostos ao isolamento social e 

a uma menor adesão ao tratamento da IC (SOUSA et al., 2017). Um estudo realizado em 

Montes Claros, (MG) evidenciou que pessoas idosas que não tinham companheiro(a) eram 

mais dependentes nas atividades básicas e Instrumentais da vida diária (BARBOSA et al., 

2014). Morar com companheiro(a) deve ser valorizado nas pesquisas em saúde, pois permite o 

envolvimento do parceiro no cuidado assistencial desses pacientes.  

Diante disso, os resultados deste estudo indicam a necessidade de intervenções que 

auxiliem os pacientes que vivem sozinhos no enfrentamento da doença, buscando elos na 

estrutura familiar ou grupos de apoio que possam dar suporte a esses indivíduos, 

contribuindo, dessa forma, para uma melhor gestão de autocuidado e adesão ao tratamento. 

Cabe ressaltar o alto índice de aposentados chegando a 61,5% neste estudo que pode 

estar relacionado pelas condições de saúde deficitárias relacionadas a IC e as comorbidades 

apresentadas, pois as limitações trazidas pela doença podem sugestionar aposentadorias 

antecipadas (SOUSA et al., 2017). Sabe-se que Portadores de IC deixam de trabalhar ou se 

aposentam mais cedo devido aos sintomas provocados pela doença e pelo sentimento de 

inutilidade diante da condição de saúde indo de encontro aos dados deste estudo. 

Uma revisão sistemática mostrou que pacientes com IC apresentam significativamente 

pior desempenho cognitivo do que os controles saudáveis e pacientes com doenças cardíacas 

isquêmicas. Considerando a importância da tomada da autocuidado na IC, a cognição é 
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variável importante a ser considerada. O comprometimento cognitivo tem prevalência 

relevante nessa população. Portanto, conhecer o comportamento de autocuidado em pacientes 

com IC e com comprometimento cognitivo pode direcionar os profissionais de saúde para a 

escolha das melhores estratégias educativas que auxiliem esse paciente a adquirir e manter 

autocuidado adequado (CONCEIÇÃO et al., 2015). 

Neste estudo com amostra de brasileiros, residentes na cidade de Niterói - RJ o 

autocuidado mostrou-se inadequado mesmo após a intervenção proposta. Porém semelhante 

ao de pacientes de outros países (CONCEIÇÃO et al., 2015). 

Outras pesquisas com amostras de brasileiros portadores de IC devem ser realizadas 

tendo como objetivo a observação do comportamento do autocuidado e identificar as 

variáveis possivelmente compreendidas na resposta deste importante desfecho. 

É plausível constatar que estas questões estão diretamente ligadas à cognição, 

interação social e humor o que fica perceptível que a intervenção proposta nesse estudo foi 

expressiva no cotidiano desses pacientes.  Isso porque a estimulação cognitiva é realizada 

através de jogos, atividades interativas, musicais, lúdicas e ocupacionais, que representam 

grande influência colaborativa com a área da saúde mental, pela capacidade de orientação e 

autonomia.   
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6 CONSIDERAÇÔES FINAIS   

Através desse estudo pode-se verificar que os participantes evoluíram positivamente 

nos desfechos cognição, depressão e qualidade de vida.  Tal fato evidencia a importância de 

se realizarem novos estudos e aprofundamento de pesquisas no campo da cognição e a IC. Já 

os desfechos autocuidado e atividades de vida diária não tiveram significância estatística em 

seus escores. Este estudo apresentou limitações como a complexidade e múltiplas questões 

envolvidas, além da duração de apenas oito semanas da intervenção.  

Os participantes deste estudo, ainda sustentavam certa autonomia, com poucas 

mudanças no que diz respeito as atividades do dia-a-dia.  

Estes resultados podem contribuir para o desenvolvimento de novas linhas de 

investigação no âmbito da IC e cognição, possibilitando que este conhecimento tenha impacto 

direto na prática clínica e ao cuidado ao paciente com IC. As melhorias ou a estabilização das 

funções cognitivas e da sintomatologia depressiva podem ser consideradas ganhos 

significativos em saúde. Para futuras pesquisas é aconselhável que projetos como estes sejam 

bem estruturados com maior duração e aprofundamento nas funções cognitivas.  

Sabe-se que com mais recursos e aprofundamento nas atividades cognitivas 

desenvolvidas será possível trabalhar para a prevenção e a manutenção das funções 

intelectivas, como também para identificar sinais de déficits. 

A implicação para a prática desta pesquisa se atem ao fato de que é recomendável que 

a estimulação cognitiva seja considerada como alvo de interesse para a sua inserção nos 

atendimentos aos pacientes com IC. Em suma, os resultados achados são incentivadores, 

revelando que o atendimento aos pacientes com IC e déficit cognitivo através da estimulação 

cognitiva, estabelece um componente facilitador dos processos de transição do paciente com 

IC, declínio cognitivo e depressão, melhorando a sua qualidade de vida. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Carta de Anuência 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo 3 – European Heart Failure Self-Care Behavior Scale (versão adaptada) 
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Anexo 4 – Questionário de Qualidade de Vida para Pacientes com IC  

Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 
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Anexo 5 – Escala de Independência em Atividades da Vida Diária – Escala de Katz 
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Anexo 6 – Inventário de Beck para Depressão  
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Anexo 7 – Teste do Relógio  
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Anexo 8 – Aprovação do Comitê de Ética  

 


